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İleri teknolojilerin hâkim olduğu savunma ve havacılık 
sanayisi, tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye için de stratejik 
öneme sahip. Son dönemde bizzat şahit olduğumuz 

şekilde, savunma ve havacılık sanayisinde bağımsız ve 
güçlü olmak, ülkeleri uluslararası ilişkilerde de güçlü 
kılıyor. Türkiye de bu çerçevede, dünyada etkinliğini her 
geçen gün arttırmaya devam ediyor.

Bu bilinçle başarıyla sürdürdüğümüz Milli Teknoloji 
Hamlesi sayesinde, Türkiye, artık çok daha bağımsız ve 
güçlü bir ülke. Kamu ve özel sektörün iş birliğiyle savunma 
ve havacılık sanayisinde yerlilik oranlarımız %20’lerden 
%68’lere ulaştı ve artmaya devam ediyor. 2019 yılında, 
savunma ve havacılık sektörünün ihracatı, 2018’e göre 
yüzde 35’lik rekor artışla 3 milyar 68 milyon dolara ulaştı. 
Yine 2019’da, savunma ve havacılık sanayisinin yurt içi ve 
yurt dışı satışlar toplamı, 10 milyar 884 milyon dolar oldu. 
Bu yüksek performansın ardından Türkiye, 2020’ye de iyi 
bir başlangıç yaptı. Güçlü seyreden ilk iki ayın ardından, 
koronavirüsle birlikte dış talepteki yavaşlama, savunma 
ve havacılık sanayisinde de kendini gösterdi. Haziran’dan 
itibarense; hem üretim hem de ihracatta canlanma  
tekrar başladı.

Savunma ve havacılık sanayisinde yerlilik oranlarını 
arttırmak ve kritik malzemelerde dışa bağımlılığı ortadan 
kaldırmak hedefiyle kurulan; kamu ve özel sektör arasında 
adeta bir köprü görevi gören SAHA İstanbul, salgın 
döneminde de çalışmalarına ara vermeden devam etti. Milli 
Teknoloji Hamlesi’ne, 551 üyesiyle en güçlü desteği veren 
SAHA İstanbul, Türkiye’de üretilemeyen alt sistemlerin 
geliştirilmesi, ürünlerin üretilmesi ve ihtiyaç duyulan 
teknolojilerin ve yazılımların yerli olarak geliştirilmesi için 
çalışıyor ve başarılı sonuçlar elde ediyor.

Kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğini başarıyla 
hayat geçiren SAHA İstanbul, bugün, savunma ve 
havacılık sanayisinin en önemli oyunculardan biri haline 
geldi. Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisi ihracat 
rakamlarının neredeyse %90’ı, SAHA İstanbul üyesi firmalar 
sayesinde elde edildi. Bugüne kadar sektörün gelişimine, 
yerlileşmesine katkı sağlayan pek çok başarılı projede, 
SAHA İstanbul’un imzası var.

Alanında pek çok konuda öncü adımlara imza atan 
SAHA İstanbul, bu yıl bir ilki daha gerçekleştiriyor. SAHA 
İstanbul tarafından organize edilen ve 9 Kasım 2020 – 9 
Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 
SAHA EXPO Sanal Fuarı, ülkemizin, savunma ve havacılık 
sanayisindeki potansiyelini, tüm dünyaya göstereceği dijital 
bir platform olacak. 7 gün 24 saat, dünyanın herhangi bir 
noktasından ziyaret edilebilecek SAHA EXPO Sanal Fuarı, 
farklı ülkelerden binlerce profesyoneli, yerli bir yazılımla, 
Türkiye’nin gücü ile buluşturacak.

T
.C

. Sanayi ve T
eknoloji B

akanlığı

Mustafa VARANK 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Dünyanın ilk 3 Boyutlu Sanal Savunma Sanayi Fuarı SAHA 
EXPO, Türkiye’nin, yerli ve milli savunma ve havacılık 
sanayisine katkı sağlayacak önemli bir buluşma olacak. 
Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren fuar, Türk 
savunma ve havacılık sanayisinin ileri teknoloji üretim 
kabiliyetlerinin sergilendiği, uluslararası iş birliği için video 
konferanslarla ikili iş görüşmelerinin yapıldığı, Türkiye’nin 
yerli üretim gücünü gösterdiği önemli bir platform olma 
özelliği taşıyor. Türkiye’nin dünyaca tanınan ana platform 
üreticileri, alt sistem üreticileri, tedarikçileri, filiz 
girişimleri, üniversiteleri ve Ar-Ge merkezlerini buluşturan 
SAHA EXPO Sanal Fuarı, savunma ve havacılık sanayisine 
ve çarpan etkisiyle diğer sektörlere önemli katkılar 
sağlayacak.

Birçok paydaşla birlikte bakanlığımızın destekleriyle 
düzenlenecek SAHA EXPO Sanal Fuarı, Türkiye’nin birlik 
içinde hareket ettiği zaman ne kadar güçlü olduğunu, 
bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Sahip olduğumuz 
potansiyelle daha yapacak çok işimiz var. Fuarda, dünya ile 
buluşacak yerli her bir ürün, sistem ve tasarım, bizim için 
gurur kaynağıdır. SAHA EXPO Sanal Fuarı’nın, ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. u
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Ülkemiz savunma sanayiinin yerli ve milli 
teknolojilerle geliştirilmesi için ekosistemimizdeki 
bütün paydaşlarımızla birlikte, bütün gücümüzle 

çalışıyoruz. Tam bağımsız bir savunma sanayii için 
hep birlikte hareket etmek gerektiğinin bilincindeyiz. 
Tasarımdan üretime kadar hep birlikte, ortak paydamız 
olan ülkemiz çıkarları adına, birbirlerinin eksiklerini 
tamamlayan paydaşlar olarak çalışmalıyız.

Bu çalışmalarımız içinde de kümelenmelerimiz önemli 
bir yer tutmaktadır. Kümelenme mekanizmasını, 
sektördeki KOBİ ve firmaların, ana yüklenici ve ihtiyaç 
makamları ile iletişimini sağlayan önemli bir oluşum 
olarak görüyor; yerlileşme ve ihracat hedeflerimiz için  
söz konusu birlikteliklerin vazgeçilmez bir unsur  
olduğunu düşünüyoruz.

Kümelenmeler, ihtiyaç makamları ve ana yüklenicilerin 
tasarım, üretim ve mühendislik ihtiyaçlarını yerli 
olarak karşılayabilmek için oluşturulmuş yapılardır. 
Kümelenmeler, ihtiyaç makamları ve ana yüklenicilerle 
ara yüz olma görevini üstlenmiş olup, tüm paydaşlar 
arasında iletişimi ve iş birliklerini geliştirmek suretiyle 
milli ve yerli üretime çok önemli katkı sunmaktadırlar.

SAHA İstanbul, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi 
Derneğinin, üyelerinin tasarım ve mühendislik potansiyeli 

açısından güçlü bir kümelenme olarak sektördeki yerini 
almasından ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizde 
olmayan üretim yeteneklerini ülkemize kazandırma, 
üniversitelerimizle sanayimizin senkronize çalışmasını 
sağlama, yurt dışı pazar arayışına kolektif destek verme 
gibi amaçlarla kurulan SAHA İstanbul, ülkemiz savunma 
sanayiinin önemli merkezlerinden İstanbul’da, ana 
yüklenicilerle KOBİ’lerin birlikte çalışması için gerekli 
ortamın sağlamasında önemli rol üstlenmektedir.

SAHA İstanbul tarafından düzenlenecek SAHA EXPO 
2020’yi; savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayine 
yönelik üretim yapan ana platform üreticilerinin, 
tedarikçilerin ve bu sektörlerde tedarikçi olarak yer almak 
isteyen firmaların bir araya geldiği, önemli bir platform 
olarak değerlendiriyoruz. Bu sektörlerde yerli üretim 
potansiyelinin sergileneceği organizasyonun milli teknoloji 
hamlesine önemli katkılar sağlayacak işbirliklerinin 
gerçekleştirileceğine inanıyoruz.

Bugüne kadar sektördeki tüm paydaşlarımızla 
yakaladığımız sinerji, istiklal ve istikbalimiz için hep birlikte 
daha da artarak devam edecektir. SAHA EXPO 2020’nin 
bu sinerjinin sürdürülmesine önemli katkı sağlayacağına 
inanıyor, SAHA İstanbul ve organizasyona emek veren 
bütün paydaşları tebrik ediyorum. u

“SAHA EXPO 
2020’yi, ana 
platform 
üreticilerinin, 
tedarikçilerin ve 
bu sektörlerde 
tedarikçi olarak 
yer almak isteyen 
firmaların bir araya 
geldiği, önemli bir 
platform olarak 
değerlendiriyoruz.”

©
 SSB

Prof. Dr. İsmail DEMİR
T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı



MSI SAHA EXPO 2020 ÖZEL SAYISI / TSKGV Mesajı

8 - Kasım 2020 Kasım 2020 - 9

TSKGV, Büyük Bir Azim ve Kararlılıkla 
Faaliyetlerine Devam Ediyor

Vakfın en önemli faaliyetlerinden biri de IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı icra etmektir. IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 1993 yılından itibaren, iki yılda 
bir ve tekli yıllarda, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV Genel Müdürlüğü yönetim ve sorumluluğunda düzenlenmektedir.

1960’lı yıllarda yaşanan Kıbrıs bunalımı, savunma sanayisi ihtiyaçlarının 
karşılanması sürecinde, müttefik bile olsa yurt dışına bağımlı olunmasının, 
güçlü ordu hedefine ulaşılmasında zorluklar yaşanmasına neden olacağını 
göstermiş; savunma gereksinimlerinin yerli imkânlarla karşılanmasının 
önemini net bir şekilde ortaya koymuştur.

Bu çerçevede;

n  1965 yılında, “Kendi Gemini Kendin Yap” 
sloganıyla “Türk Donanma Cemiyeti”,

n 1970 yılında, “milli havacılık sanayinin 
geliştirilmesi” amacıyla “Kendi Uçağını 
Kendin Yap” sloganıyla “Türk Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı”,

n 1972 yılında, “Türk Donanma Vakfı” 
(Türk Donanma Cemiyetinin kapatılması 
neticesinde kurulmuş olup, 1981 
yılında, ismi “Türk Deniz Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı”  
olarak değiştirilmiştir.)

n  Son olarak da 1974 yılında, 
gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı 
sonrasında karşı karşıya kalınan 
ambargo neticesinde, savunma 
elektroniği alanında dışa bağımlılığı 
azaltmak için “Türk Kara Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı” kurulmuştur.

Büyük Türk Milletinin bağışları ile Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin savunma sistem 
ve ürünlerinin modern teknolojiye dayalı 
olarak geliştirilmesi amacıyla kurulan söz 
konusu vakıflar, 3388 Sayılı Kanun ile 26 
Eylül 1987 tarihinde birleştirilmiş ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

(TSKGV) kurulmuştur. Vakfımız,  
26 Eylül 2020 tarihinde, kuruluşunun 
33’üncü yılını kutlamıştır.

TSKGV’nin kuruluş amacı; milli harp 
sanayimizin geliştirilmesi; yeni harp sanayi 
dallarının kurulması; harp silah araç 
ve gereçlerinin satın alınması suretiyle 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün 
arttırılmasına katkıda bulunmak üzere 
milletimizin maddi ve manevi desteğinin 
sağlanması olarak belirlenmiştir.

Vakfın Mütevelli Heyeti; Cumhurbaşkanı 
başkanlığında, Cumhurbaşkanı’nın 
görevlendireceği Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı, Milli Savunma 
Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanı’ndan oluşmaktadır.

Mütevelli Heyeti’ne bağlı Vakıf Yönetim 
Kurulu’nda ise; Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. 
İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede, Milli 
Güvenlik Kurulu Vali Genel Sekreteri 
Seyfullah Hacımüftüoğlu, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Türk 

Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı 
Cenap Aşçı görev yapmaktadır.

Vakfımızın Genel Müdür V. ise Tümgeneral 
(E) Sadık Piyade’dir.

TSKGV 81 İl ve 836 İlçede
Vakfın en önemli tanıtım ve halkla ilişkiler 
aracı olan Fahri Tanıtım Kurulları (FTK); 
Türkiye’nin 81 il ve 836 ilçesinde, Türk 
Milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında 
var olan gönül köprüsünü güçlendirmek 
amacıyla kurulmuştur. Türkiye çapında 
bir toplardamar gibi faaliyet gösteren 
FTK’lar; valiler ve kaymakamların fahri 
başkanlığında, bölgenin gönüllü ileri 
gelenlerinden oluşmaktadır. Vakfa 
bağışta bulunan bağışçılarımız, vakıf 
ailesinden biri olarak kabul edilmekte ve 
sağlık sorunları ile de imkânlar dâhilinde 
yakından ilgilenilmektedir.

Vakıf, etkin tanıtım faaliyetleri ile büyük 
Türk Milletinin teveccühünün kazanılması 
ve bağışların artırılması maksadıyla 
televizyon ve radyo kanalları için kamu 
spotları ve kısa filmler hazırlanmaktadır. 
Kamu spotları ve kısa filmler, trenler ve 
metrolarda da gösterime sunulmaktadır.

T
üm

 F
ot

oğ
ra

fl
ar

 ©
 T

SK
G

V



8 - Kasım 2020 Kasım 2020 - 9

Yurt içinde ve yurt dışında uzun vadeli iş birliği alternatiflerinin oluşturulmasına, böylelikle ihracatın artırılmasına 
yönelik olarak da vakıf tarafından yönlendirici olunmaktadır. Fotoğrafta, TSKGV heyeti, Kahramanmaraş Sanayici 
ve İşadamları Derneği ziyaretinde görülüyor.

Ayrıca Türk vatandaşlarının yoğun olarak 
yaşadığı ülkelerde, vakıf ve şirketlerinin 
tanıtılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı 
ile koordineli olarak, yurt dışı 
temsilcilikleri aracılığıyla tanıtım  
faaliyeti yapılmaktadır.

Vakfa banka hesapları ile bağış 
yapılabileceği gibi 1987’ye “BAĞIŞ” 
yazılarak atılan her kısa mesaj  
(SMS) ile ve Vakfın internet sitesinden 
kredi/banka kartı kullanılarak  
bağış yapılabilmektedir.

Vakfın etkin tanıtım faaliyetleri 
neticesinde, çeşitli kuruluşlar 
tarafından, vakıf için bağış kampanyaları 
düzenlenmektedir. Vakıf tarafından 
söz konusu kampanyalar için gerekli 
koordinasyon sağlanmaktadır.

IDEF, Dünyanın 4 Büyük 
Fuarından Biri
Vakfın en önemli faaliyetlerinden biri 
de IDEF Uluslararası Savunma Sanayii 
Fuarı’nı icra etmektir. IDEF Uluslararası 
Savunma Sanayii Fuarı, 1993 yılından 
itibaren, iki yılda bir ve tekli yıllarda, 
Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, 
TSKGV Genel Müdürlüğü yönetim ve 
sorumluluğunda düzenlenmektedir. 
IDEF Uluslararası Savunma Sanayii 
Fuarları, 1993-2019 yılları arasında, 
14 defa başarıyla icra edilmiştir. IDEF 
Fuarları, kısa sürede savunma, güvenlik, 
denizcilik, havacılık ve uzay sanayii 
alanlarında önemli bir uluslararası 
tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu 
olmuş; katılımcı firma ve heyet sayısı 

itibarıyla dünyanın en büyük dört 
savunma sanayii fuarından biri  
haline gelmiştir.

14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii 
Fuarı IDEF 2019; Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Millî 
Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, 
TSKGV Genel Müdürlüğü yönetim ve 
sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık 
Yapım A.Ş. organizatörlüğünde, 30 
Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında, 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenmiştir. IDEF 2019 Fuarı’na; 
71 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan, 
151 heyete mensup 588 heyet üyesi ve 
53 ülkeden, 481’i yerli, 580’i yabancı, 
toplam 1.061 firma ve firma temsilcisi 
katılmıştır. IDEF 2019 Fuarı’nda, 29 farklı 
Türk tedarik makamına görüşme ofisi 
açılmış; makamlar, heyetler ve katılımcı 
firmalar arasında, 2.700 görüşme ve 
stant ziyareti gerçekleşmiştir. Ayrıca fuar 
esnasında; 100 imza töreni, 9 toplantı, 
değişik güncel konularda 4 panel ve 
8 sunum düzenlenmiştir. IDEF 2019 
Fuarı’nı, 26 ülkeden 394 basın mensubu 
takip etmiştir. Fuar, 96 ülkeden, toplam 
76.010 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Türkiye’nin bir dünya markası haline 
gelen IDEF Uluslararası Savunma  
Sanayii Fuarı’nda elde edilen bu 
başarının artırılarak sürdürülmesi 
maksadıyla, 25-28 Mayıs 2021  
tarihleri arasında, İstanbul’da 
düzenlenecek IDEF 2021 15’inci 
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın 
çalışmalarına devam edilmektedir.

TSKGV Şirketleri, Sektörün 
Lokomotifi Konumunda
TSKGV, her biri savunma sanayimizde 
önemli alanlarda faaliyet gösteren 6 
Bağlı Ortaklığı (VBO) ve 8 İştiraki (Vİ) 
olmak üzere, 14 şirkette doğrudan pay 
sahibidir. Bugün itibariyle Türk Savunma 
Sanayinin toplam satışlarının %42’sini 
gerçekleştiren VBO’ların doğrudan veya 
dolaylı olarak hisse sahibi olduğu yurt 
içi ve yurt dışındaki şirketleri de dikkate 
aldığımızda, gelinen aşamada, vakıf, 
toplam 61 şirkette doğrudan ve dolaylı 
olarak hisse sahibidir.

Bu şirketlere;

n  Yerli, milli, özgün sistem ve  
ürünlerin geliştirilmesi ve bunların 
seri üretime dönüştürülmesi için  
kritik teknolojilerin olgunluk 
seviyelerinin yükseltilmesine,

n İhraç iznine tabi kritik alt  
sistem ve bileşenlerin milli  
imkânlarla geliştirilmesine,

n Tüm bunların en kısa sürede hayata 
geçirilmesi için insan  
kaynağının yetiştirilmesine,

n Böylelikle yurt dışına  
bağımlılığın azaltılmasına

yönelik vakıf tarafından yönlendirmede 
bulunulmakta; bu çerçevede, 
şirketlerimiz tarafından faaliyetler yoğun 
bir şekilde sürdürülmektedir.

Dünyadaki en büyük 100 savunma 
sanayi şirketini satış rakamlarına göre 
sıralayan ve bu alanda en prestijli yayın 
organlarından biri olarak kabul edilen 
Defense News’in 2020 yılı sıralamasında; 
ASELSAN, 4 sıra yükselerek 48’inci; 
TUSAŞ, 16 sıra yükselerek 53’üncü 
sırada yer alma başarısını göstermiştir. 
ROKETSAN 91’inci sırada, HAVELSAN ise 
99’uncu sırada yer almıştır.

Bu bağlamda Türkiye, sıralamada en 
fazla şirket bulunduran 4’üncü ülke olma 
konumuna ulaşmış; sıralamada yer alan 
7 Türk şirketinden 4’ü VBO olmuştur. 
VBO arasından TUSAŞ, 2’nci en büyük 
yükselişi gösteren şirket konumunu  
elde etmiştir. Türk şirketlerinin ilk  
defa listeye dâhil olduğu 2010 yılından 
bugüne kadar, 6 Türk şirketi daha 
sırlamada yer almıştır.

VBO tarafından yurt dışı pazarların 
sayılarının artırılarak bu pazarlara 
yönelik özelleştirilmiş etkin organizasyon 
yapıları ile iş geliştirilmesine, bununla 
birlikte yurt içinde ve yurt dışında 
uzun vadeli iş birliği alternatiflerinin 
oluşturulmasına, böylelikle ihracatın 
artırılmasına yönelik olarak da vakıf 
tarafından yönlendirici olunmaktadır. 
Vakfın kuruluşundan 2019 yılsonuna 
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kadar, VBO tarafından toplam  
66 ülkeye, kümülatif olarak yaklaşık 
19 milyar dolar tutarında ihracat 
gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanlığının, 2023 
yılında savunma sanayisinde yerli katkı 
oranının %75 düzeyine çıkartılması 
hedefi doğrultusunda, VBO’ların yanı 
sıra doğrudan ve dolaylı olarak hisse 
sahibi olunan ve sayıları giderek 
artan şirketler aracılığıyla faaliyetler 
yürütülmektedir. Bunun yanı sıra 
vakıf tarafından ileri teknolojilerin 
kazanılması ve modernizasyon 
amacıyla şirketlere yönelik sermaye 
artırımları yoluyla yapılan yatırımlar 
aracılığıyla da yerli katkı payının 
artırılmasında etkin rol oynanmaktadır.

Bu hedef doğrultusunda, şirketlerimiz 
bugün itibariyle, 15 Teknokent ve 
16 Ar-Ge merkezinde, 10.000’e 
yakın çalışanı ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir. VBO’ların fikri ve sınai 
mülkiyet haklarının sayıları da sürekli 
artış göstermektedir.

Ayrıca şirketlerin sağladığı istihdam, 

TSKGV öncesinde; 1965 yılında, “Kendi Gemini Kendin Yap” sloganıyla “Türk Donanma Cemiyeti”; 1970 yılında, 
“milli havacılık sanayinin geliştirilmesi” amacıyla “Kendi Uçağını Kendin Yap” sloganıyla “Türk Hava Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı”; 1972 yılında, “Türk Donanma Vakfı” (Türk Donanma Cemiyetinin kapatılması neticesinde 
kurulmuş olup, 1981 yılında, ismi “Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı” olarak değiştirilmiştir.); 
son olarak da 1974 yılında, gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında karşı karşıya kalınan ambargo 
neticesinde, savunma elektroniği alanında dışa bağımlılığı azaltmak için “Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı” kurulmuştur.
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sürekli büyüyen ihracat hacimleri ve 
KOBİ’lere aktarılan iş payları da dikkate 
alındığında, ülke ekonomisine önemli 
katkılar sağlanmaya devam edilmektedir.

TSKGV, Güçlendirme Görevini 
Yerine Getiriyor
Sonuç olarak vakıf, etkin tanıtım 
faaliyetleri aracılığıyla Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile Türk Milleti arasındaki 
gönül köprüsünü kuvvetlendirirken, 
hisse sahibi olduğu şirketlerinin 

etkin gözetimi ve yönlendirilmesine, 
aralarında iş birliğinin sağlanmasına 
odaklanmaktadır.

Böylelikle Milli Savunma Bakanlığı, 
Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet 
komutanlıklarının projelerinde 
kullanılmak üzere, Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu’na giderek artan 
miktarda kaynak aktarmakta; bazı 
şirketlerine sermaye artırımlarıyla 
destek sağlamakta; savunma 
sanayisinde katma değerin ve ihracatın 

artırılmasının yanı sıra ülke ekonomisine 
katkıda bulunmakta; böylelikle Türk 
Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme amacını 
yerine getirmektedir.

Bugün itibariyle yaklaşık 133.000 bağışçı 
ve 22.000 şirket çalışanından oluşan 
büyük bir aileyi temsil etmekten  
gurur duyuyoruz.

TSKGV olarak, derginizin bu sayısında 
yer verdiğiniz için teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. u

Vakfa bağışta bulunan bağışçılarımız,  
vakıf ailesinden biri olarak kabul edilmektedir.
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Karmaşık rekabetlerin ve küresel belirsizliklerin yer aldığı günümüz dünyasında, 
her ülkenin silahlı kuvvetleri, güçlü ve çevik bir yapı ile bu durumlara hazır olmak 
zorundadır. Bu tabloda, “Ülkeler, tanımlanmış kamu harcamaları ve finansal 
sorumluluklarını gözeterek böyle bir silahlı kuvvetleri oluşturmayı ve sürdürülebilir 
tutmayı, harcamaları radikal olarak arttırmadan, nasıl sağlayabilirler” sorusu, hemen 
aklımıza gelmektedir.

İş birliği; bu soruya ve değişime; sorununun kompleksliğine 
yaşamsal bir cevap olarak değerlendirilmektedir. Kaynakların 
akılcı kullanımı, daha etkin risk yönetimi ve geliştirilmiş 

performans, bu konuda en etkili strateji olarak görülmektedir.

Savunma sektöründe yapılan bir araştırma; halen  
iş birliklerini uygulayan veya gelecek 12 ay içerisinde 
uygulamaya alacak kesimin, ankete katılanların %87’sini 
oluşturduğunu göstermiştir. 

Bu güzel tabloya rağmen, katılanların %74’lük bölümü, 
daha etkin iş birliğini geliştirmek için temel engelin; kendi 
organizasyonlarının kültürü ile liderlerinin veya partnerlerinin 
olduğunu ifade etmişlerdir.

Savunma otoriteleri ile endüstri ve doğrudan sektör oyuncuları 
arasında etkin iş birliğinin oluşumu, bu tarafların davranış 
ve tavırlarına bağlı olmaktadır. Kontratlara ve politikalara 
güvenmek, her zaman en iyi iş birliği sonucunu  
maalesef vermemektedir.

Genel teamülleri ve çalışma yöntemlerini değiştirmek,  
hiç de kolay bir iş değildir. Ancak birlikte çalışmanın getirileri 
ve savunma sanayisinin gelişim ve sürdürülebilirliğine etkileri, 
iş birliğini, savunma sanayisi için bir zorunluluk olarak 
önümüze koymaktadır.

Ülke güvenliğinde; siber tehditler, terör, kırılgan komşuluk 
ilişkileri, bölgesel çatışmalar, artık günlük konular arasında 
yer almaya başladı. Problemlerin boyutu ve karmaşık niteliği 
büyüdükçe, organizasyonlar arasındaki iş birliği, tek çözüm 
olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu çerçevede, dünya genelinde, savunma sanayisi firmalarının 
CEO’larının %36’sı, ortak girişim (joint venture) veya stratejik 
ortaklıklarla işlerini büyütmeyi; %42’si ise informal iş 
birlikleri ile gelişme olasılıklarını takip etmeyi hedefliyor.

Yine yapılan araştırmada, daha etkin iş birliği modellerini 
engelleyen hususların; %48’inin organizasyon kültüründen, 
%26’sının liderlerin tavır ve yaklaşımından, %14’ünün risk 
yönetimi ve analizi sonuçlarından, %12’sinin ise bütçe ve 
finansal nedenlerinden kaynaklandığı görülmüştür.

Aslında ülkemizin ve dünyanın savunma ve havacılık 
sanayicilerinde, iş birliğinin pozitif getirileri konusunda, 
olumlu bir yaklaşım ve iş birliğini geliştirme istek ve  
arzusu bulunmaktadır.

Başarılı ve Etkin İş Birliği
Peki, bu nasıl başarılabilir?

Başarı için iş birliğinin önündeki en büyük engeller olan; şirket 
kültürünün değişimi ve liderlerin bu konuya inanmalarının 
sağlanması gerekmektedir.

Bu konuda, standartlar ve modeller önemli bir konumdadır. 
“Organizasyonel yapının ve süreçlerin tasarımı, hedefler 
konusunda bilgi paylaşımı ve yönetim ile sürekli iyileşme  
ve değerlendirme için benchmark’lar oluşturma”  
sorunun cevabıdır.

Bu konudaki deneyimler, organizasyon kültürünün, iş 
birliğini kuran veya yıkan en önemli konu olduğunu söylüyor. 
Bu kapsamda sorun kaynakları olarak, genelde; liderlerin 
yönetim tarzı, kullanılan dil, organizasyonun değişime açıklığı, 
konuşulmamış tutumlar, uygulama normları, personelin 
iletişim ve davranışı değerlendirilmektedir.

Başarılı bir iş birliği için şu kontrol listesi kullanılabilir:

1. Taraflar arasında paylaşılmış bir vizyon ve amaç var mı?
2. Son kullanıcı bu konuda nerede? Taraflar arasında müşteri 

odaklılık içselleştirilmiş midir?
3. İstenilen sonuca ulaşmak için en iyi iş birliği modeli nedir?
4. Taraflar birbirini ne kadar iyi tanıyorlar? İş birliği ilişkisi 
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kurulmadan, planlama ve taraflar hakkında  
incelemeler yapılmalıdır.

5. Organizasyonunuzun kültürü iş birliğine hazır mıdır?  
Nasıl hazırlayabiliriz?

6. İlişkinin temel kuralları nelerdir? Yönetim, bilgi ve  
fikri hakların paylaşımı, öğrenme çerçevesi  
kurgulanmış mıdır?

7. İhtiyaç halinde iş birliğini sonlandırma stratejisi nedir?

Dünyadaki savunma sanayisi paydaşları, ilişkilerini; tedarik 
zincirinin her aşamasında, Ar-Ge/Ür-Ge’den bakım, onarım 
ve yenileme hizmetlerine kadar, yeni bir formata dönüştürme 
arayışı içerisindeler. İş birliği, ortak girişimden informal 
iletişime kadar, çeşitli formatlarda olabilir. Bu çerçevede; 
ortak girişim; kamu-özel kesim partnerliği; ortak araştırma; 
ortak geliştirme (prototip ve sonuçların analizi); özel amaçlı 
ekipler ile iş birliği; tasarım, operasyon ve servis sağlamak 
üzere veri ve bilgi paylaşımı; eşleşerek gözden geçirme; 
organizasyonel gelişme ve mentörlük; varlık ve kaynak 
paylaşımı; eşleşerek ağ ve resmi iletişim ve ilişki kurma; ortak 
üretim, inşa ve bakım; entegre ağ ve kapasite oluşturmak için 
değer zinciri oluşturma uygulamaları gerçekleştirilebilir.

Büyük kuruluşların, faaliyetlerinin önemli bir bölümünü 
iş birlikleri ile yürüttüklerinin bilinci ile bu çalışmayı 
standartlara dayandırması doğru olacaktır. Bu konuda 
akredite standart olarak ISO 11000 “Collaborative Business 
Relations“ (İş Birliğine Dayalı İş İlişkileri), kullanılacak 
opsiyonlardan birisidir.  Bu standart; partner seçimi, bilgi 
yönetimi, değer yaratma gibi konularda yol gösterici olup 
getiriyi optimize etmek için operasyonlara, proseslere ve 
prosedürlere uygulanabilir.

Etkin iş birliği için 8 temel karakteristik, şöyle 
tanımlanmaktadır:

1. Farkındalık: Partnerler, kazanım ve risk konularını açıkça 
konuşur ve net, ölçülebilir hedefler tanımlarlar. Her iki 
organizasyondaki liderler, stratejik bir sorumluluk alarak 
liderlik ve otorite konusunda ne şekilde pozisyon alınacağını 
net ve şeffaf bir şekilde birlikte oluştururlar.

2. Bilgi Paylaşımı: Her iki organizasyondaki çalışanlar, 
alanlarında uzmanlık, yetenek ve davranış konularında, 
kendi kurumlarında belirli haklara ve yetkilere sahiptirler. 
Bilgi, organizasyonlar arasında paylaşılır ve bunu kontrol 
etmek için mekanizmalar oluşturulur.

3. İç Değerlendirme: Partnerler, kendilerinin, iş birliğindeki 
eforlarını değerlendirir ve bu değerlendirmeyi yapmak için 
bir sisteme sahiptirler. Düzenli gelişmeyi desteklemek için 
de kontrollerini sürdürürler.

4. Partner Seçimi: Açık, güvene dayalı, üretken ilişki için 
esaslar; iyi yönetim, şeffaflık ve ortak çıkarlara dayalı 
kontratlar ile kurulabilir. Organizasyonun geri kalanına 
partnerlik düşüncesinin hazmettirilmesi için her iki  
tarafça çalışılır.

5. Birlikte Çalışma: Partnerler, hedeflerin tanımlanmasında, 
yönetsel çıktıların ne olacağı ve problemlerin çözüm 
yöntemi üzerinde ortak bir yaklaşımı paylaşırlar.

6. Değer Yaratma: Öğrenilmiş dersler (lessons learned), 
yeni fikir ve gelişmeleri oluşturmak için iş yapma 
pratiğine ve mekanizmalarına entegre edilmelidir. 
Personel; yeni fikirler, yaratıcılık ve değişiklikler için 
cesaretlendirilmelidir.

7. Birlikte Durma ve Davranış: Partnerler güveni, 
saygıyı oluşturmak ve sorunları çözmek için personeli 
cesaretlendirmek üzere davranış sergilemeli ve bu konuda 
çalışanlarını teşvik etmelidirler.
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8. İş Birliğini Sonlandırma Stratejisi: Eğer iş birliği 
planlandığından daha erken bir tarihte, bir nedenle sona 
erer ise diğer bir partner ile iş birliğine etkin ve efektif bir 
şekilde devam etmek için işi transfer etme stratejisi,  
B planı olarak hazırlanmalıdır.

Şirket kültürü, organizasyonun birlikte çalışma 
performansında en zayıf halka; kontratlar ve tanımlanan 
kurallar ise kuvvetli halka olarak öne çıkmaktadır. Yapılan 
anketlerde verilen cevaplarda, katılımcıların %48’i, iş 
birliğinde tek ve en etkin engelin, şirket kültürü  
olduğunu belirtmişlerdir.

İş birliği, projedeki her çalışanın aynı vizyon ve paylaşılmış 
pratiğe sahip olduğunda, etkin ve başarıya taşıyıcıdır. Riskler 
ortaya çıktığında, personel, esneklik ve liderlik yetilerini 
ortaya koyacak şekilde yetkilendirilmelidir.

Karşılıklı güven, iş birliğinin temel taşlarındandır. 
Partnerlerin her birinin doğruları üzerinde çalışmak, zayıf ve 
güçlü yönlerini tanımlamak, güveni inşa etmek için önemli 
unsurlardır. İlk uygulamanın doğru olmasına odaklanınız ki 
uzun vadeli ilişkinin temellerini atabilesiniz.

Açık ve sürekli iletişim, iş birliğinde anahtar bir kelimedir. 
İnsanlar ve organizasyonlar arasında, gerçek ve yüz yüze 
bir bağlantı kurulmalıdır. Sadece bir elektronik portal 
oluşturulması ve elektronik iletişim yeterli değildir.

Etkili bir savunma sanayisi oluşturmada başarının; iyi çalışan, 
olumlu işler yapan tedarik zincirine bağlı olduğunu ve 

donanım ile servisin zamanında, istenilen yerde hazır olmasının 
sağlanmasının önemini hiç bir zaman küçümsememeliyiz. 
Burada, entegrasyonun anahtar kelime olduğunu hatırlamalıyız. 
Entegre edilmiş tedarik zinciri, projenin streslerine karşı daha 
dirençli ve esnek bir davranış sergiler. Yönetim açısından; 
tedarik zinciri daha üretken ve etkin olur ve yönetimler, 
organizasyonel hedeflere erişime daha kolay odaklanabilirler.

Türkiye’deki Durum
Evet; kitaplar ve konunun uzmanları, savunma ve havacılık 
sektöründe başarılı iş birliklerini kurabilmenin yollarını böyle 
tanımlıyorlar. Peki, ülkemizde, sektörümüzde durum nedir? Bu 
konuya da kısaca değinelim.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, “2018-2022 
Dönemi Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı” 
hazırlanmış ve doküman, yürürlüğe girmiştir. Bu dokümanda, 
hem SSB ile ana yüklenicilerin hem ana yükleniciler ile 
tedarikçilerinin iş birliği esasları yer almaktadır.

Ayrıca SSB tarafından yürütülen EYDEP ve çeşitli  
sektör projeleri, iş birliğinin altyapısının oluşturulmasında 
önemli çalışmalardır.

Ana yükleniciler, SSB ile imzaladıkları projelerde, yerli 
sanayicimizin projeye katılım oranını sağlayacak iş birliklerini 
organize etmek durumundadırlar.

Bu kapsamda “çözüm ortağı, onaylı tedarikçi, tedarikçi” 
tanımlamaları ile ana yükleniciler, iş birliği yapacağı 
partnerlerini sınıflamaktadırlar.



Yine tedarikçilerin performansı, “Tedarikçi Performans 
Ölçümleme Sistemi” ile kontrol edilmektedir ve 
raporlanmaktadır. Bu raporlar, “iş birliğine devam veya tamam” 
kararlarında kullanılmaktadır.

Buraya kadar, güzel bir iş birliğinin altyapısının hazır olduğu 
mesajlarını iletiyor bu tespitlerimiz.

Ancak pratikte, hayatın bu kadar güzel olmadığı, SaSaD’ın yaptığı 
bazı tespitlerde görülebiliyor. Nedir bu tespitler? Ana yüklenici 
konumundaki firmalarımızın, idare-yüklenici ilişkisindeki 
sorunlarının SSB tarafından yapılan düzenlemeler ile büyük 
oranda çözüldüğünün görülmesine rağmen bir-iki hususu 
burada dile getirmek isterim:

1. Ödemelerde yaşanan gecikmeler: Bu gecikmeler, 
ekonomik nedenlerle ortaya çıkabildiği gibi proje takviminin 
uygulanmasındaki (ön tasarım ve kritik tasarım gözden 
geçirme, doğrulama, kalifikasyon gibi adımlardaki) kabul 
işlemlerinin sonuçlandırılmasının uzun zaman alması  
ile de oluşabilmektedir.

2. Özellikle ürün ve teknoloji geliştirme projelerinde, başlangıç 
teknik istekler dokümanı eksikliklerinin, proje sürecinde 
tamamlanması ve bu durumun, bazen fiyat farkı talebini 
ortaya çıkartması; ancak fiyat farkı talebi kabulünün resmi 
bir sisteme bağlanmamış olmaması ve her durumda farklı 
uygulamaların yapılabilmesi. Bu hususların SSB tarafından 
incelenmesini öneriyoruz.

İş birliğinin küçük ortağı tarafına baktığımızda, sorunlar biraz 
daha yoğunlaşıyor ve ana yüklenici-tedarikçi arasında yaşanıyor:

1. Tedarikçilere, ana yüklenicinin imzalamış olduğu sözleşme 
hükümlerinin nerede ise birebir yansıtılması.

2. Ürün geliştirme aşamasında kurulan iş birliğinin, seri üretim 
aşamasında her zaman devam ettirilmemesi ve açık ihale ile 
yeni partner aranması.

3. İhracat projelerinde, ciddi fiyat indirimlerinin talep edilmesi; 
aksi durumda, yurt dışı tedarik kaynağının tercih edilmesi 
argümanının kullanılması.

4. Küçük tutarlı proje ihalelerine, KOBİ’ler ile büyük firmaların 
iştirak etmesi ile bir rekabet oluşması; tedarikçilerin, 
tedarikçisi olduğu ana yüklenici ile rekabete girmede 
duyduğu endişeler.

5. Ürün ve teknoloji geliştirme aşamasında, partner ile  
çalışma yerine, bünyede çözümü daha güvenli görüp  
iş birliğine gidilmemesi; takiben kitlesel üretimin de  
bünyede sürdürülmesi.

6. KDV muafiyetinin, en çok 1’inci seviye tedarikçiye kadar 
sağlanması ve fatura ile tahsil edilemeyen birikmiş  
KDV’lerin tahsilatındaki gecikmeler.

7. Gümrük vergisi muafiyetinde de KDV’deki benzer  
durumun yaşanması.

8. Ödeme planlarında, ödemenin ana yüklenici teslimatına 
bağlanması ve alt yüklenicilere önemli miktarda ödemenin, 
kayda değer gecikmeler ile ödenmesi.

9. Ana yüklenici tarafından talep edilen banka teminat 
mektuplarının, KOBİ’lerin limitlerini zorlaması ve ek 
maliyet oluşturması (Geçici/Kesin Teminat, Avans Teminat, 
Performans Teminat Mektupları gibi teminatlar için alternatif 
kaynaklar belirlenmesi).

Yukarıda belirtilen konularda çözümlerin oluşturulması ile 
iş birliğinin başarılı bir şekilde oluşturulup sürdürülmesinin 
sağlanacağını; böylece savunma ve havacılık sektöründeki 
gelişmenin daha da ivmeleneceğini değerlendiriyoruz. u
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Türkiye’de, savunma sanayisinin %100 yerli ve 
milli olması vizyonuyla kurulan ve sadece 5 yılda 
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci en büyük 

kümelenmesi haline gelen SAHA İstanbul olarak, 
ülkemiz adına vizyoner adımlar atmaya devam ediyoruz.

Türkiye’nin üretim potansiyelini harekete geçirerek; 
deniz, hava ve kara platformlarını, tamamen kendi 
milli kaynaklarıyla üretebilen; hatta ihraç edebilen, 
daha güçlü ve tam bağımsız bir ülke olma vizyonuyla 
çalışmalarını sürdüren SAHA İstanbul, dünyanın  
ilk, sanal savunma ve havacılık sanayisi  
fuarını gerçekleştiriyor.

Savunma ve havacılık sanayisinin millileşmesinin 
anahtar modeli olan “kamu-sanayi-üniversite” 
ekosistemini başarıyla hayata geçiren ve Milli Teknoloji 
Hamlesi’nin en büyük destekçisi olan SAHA İstanbul 
tarafından, 09 Kasım 2020 – 09 Nisan 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek SAHA EXPO Sanal Fuarı ile 
ülkemizin üretim potansiyelini ve ileri teknoloji üretim 
yeteneklerini, tüm dünya ile buluşturacağız.

SAHA İstanbul olarak, 300’ün üzerinde katılımcı ile 
online olarak gerçekleştireceğimiz; Türkiye’den 
ve dünyanın farklı ülkelerinden binlerce sektör 
profesyonelinin buluşacağı SAHA EXPO Sanal Fuarı’na 
ev sahipliği yapıyor olmaktan, ülkemiz adına gurur 
duyuyoruz. Tamamen yerli ve milli bir yazılım ile 
yapılacak olan SAHA EXPO Sanal Fuarı’nda, Kuzey ve 
Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kıta 
Afrikası, Rusya, Ukrayna, Pakistan, Hindistan, Malezya, 
Endonezya, Bangladeş ve daha birçok bölge ve ülkeden, 
firma ve devlet temsilcisi, B2B/B2G görüşmelerde  
yer alacak.

Dünyadan ve Türkiye’den sektör profesyonellerinin 7/24 
ziyaret edebilecekleri SAHA EXPO Sanal Fuarı, tüm 
dünya olarak çeşitli kısıtlar yaşadığımız bir dönemde, 
ülkemizin savunma ve havacılıkta ulaştığı gelişmişlik 

SAHA EXPO Sanal Fuarı,  
İleri Teknoloji Üretim Yeteneklerimizi, 
Tüm Dünya ile Buluşturacak
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Haluk BAYRAKTAR
SAHA İstanbul  
Yönetim Kurulu Başkanı

düzeyini tüm dünyaya gösterebildiğimiz, uluslararası 
ticaret ve iş birliklerine önemli katkıları olmasını 
beklediğimiz, çevrim içi (online) bir etkinlik olacak.

Dünyada bir ilk olacak SAHA EXPO Sanal Fuarı’na, yurt 
içindeki ve yurt dışındaki tüm sektör paydaşlarımızı 
davet ediyoruz. Türkiye’nin gelecek vizyonuna önemli 
kazanımlar sağlamasını hedeflediğimiz SAHA EXPO 
Sanal Fuarı; ülkemize, milletimize ve katılımcı 
firmalarımıza hayırlı olsun. u
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarının %100 
yerli sanayi tarafından karşılanabilmesi hedefiyle 
ve ülkemizin geleceği için stratejik önem taşıyan, 

yaklaşık 15 yıldır başarıyla yürütülen Milli Teknoloji 
Hamlesi’ne destek vermek amacıyla kurulan SAHA 
İstanbul, kısa sürede, Türkiye’nin en büyük kümelenmesi 
haline geldi. SAHA İstanbul, aynı zamanda üyesi olduğu 
Avrupa Havacılık Kümeleri Birliği’nin de en büyük  
2’nci kümelenmesi.

Savunma sanayimize baktığımızda ise yerlilik oranının 
yüzde 70’lere yaklaştığını, önemli ihracat rakamları 
elde edildiğini görüyoruz. SAHA İstanbul çatısı altında, 
aynı hedef ve aynı ideal çevresinde bir araya gelen 
sanayicilerimiz, bir taraftan tüm dünyada stratejik öneme 
sahip savunma sanayisinde yerlileştirme çalışmalarına 
destek olmak ve hız kazandırmak için tüm güçleriyle çaba 
harcıyor; bir taraftan da Türkiye’nin savunma ve havacılık 
sanayisinde ihracatını arttırmak için çalışıyor. 

Hem SAHA İstanbul olarak kat ettiğimiz bu yol hem 
Türkiye’nin savunma sanayisinde tüm dünya tarafından 
kabul gören gelişimi, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin, 
artık verimli şekilde ve doğru bir koordinasyonla 
kullanılmaya başlandığının kanıtı niteliğinde. Üyelerimiz 
tarafından elde edilen her bir başarı, SAHA İstanbul olarak 
hayata geçirdiğimiz her bir proje, çarpan etkisiyle ülkemiz 
ekonomisine ve bağımsızlığımıza katkı sağlıyor.

Bugüne kadar, Türkiye’de hep ihtiyaç duyulan; ancak 
gerçekleştirilmesinde sorunlar yaşanan kamu-özel sektör-
üniversite ekosistemini başarılı bir şekilde hayata geçiren 
SAHA İstanbul için, artık ana yükleniciler ile tedarikçiler, 
kamu ile özel sektör ve üniversiteler arasında kurulan iş 
ağlarının (network) meyvelerini görme zamanı...

SAHA İstanbul olarak, bu yıl bir ilke imza atmaya 
hazırlanıyoruz... Dünyanın ilk 3 boyutlu Sanal Savunma 
Sanayi Fuarı’nı düzenliyoruz. 09 Kasım 2020 – 09 Nisan 
2021 tarihleri arasında, 300’ün üzerinde katılımcı ile online 
olarak gerçekleştirilecek SAHA EXPO Sanal Fuarı’nın ilk 
haftası, karşılıklı video konferanslara açık olacak. 5 ay 
boyunca ziyarete açık olacak Sanal Fuar, aynı zamanda, 
firmalarla delegasyonlar arasında, B2B/B2G randevulu 
görüşmelere de açık kalmaya devam edecek.

SAHA EXPO Sanal Fuarı; SAHA İstanbul’un sektörümüze 
katkılarının ve Türkiye’nin yerli ve milli kaynaklarla ileri 
teknoloji üretim potansiyelinin sergileneceği; Türkiye’den  
ve dünyanın farklı ülkelerinden binlerce sektör 
profesyonelinin buluştuğu dijital bir platform olacak. 
Tamamen yerli bir yazılımla gerçekleştirilecek SAHA EXPO 
Sanal Fuarı’nda katılımcılar, yurt içinden ve yurt dışından 
alım heyetleri ile yapacakları video konferanslarla en yeni 
ürün, sistem ve tasarımlarını tanıtabilecek; uluslararası  
iş birlikleri kurabilecek.

SAHA EXPO Sanal Fuarı,  
Sınırları Ortadan Kaldıran,  
Çok “İş”in Yapıldığı Bir Fuar Olacak
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SAHA İstanbul  
Genel Sekreteri

Yüksek teknoloji üretim gücümüzü, dünyanın farklı 
bölgelerindeki profesyonellerle buluşturacağız. SAHA 
EXPO Sanal Fuarı’nda; Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, 
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kıta Afrikası, Rusya, Ukrayna, 
Pakistan, Hindistan, Malezya, Endonezya, Bangladeş ve 
daha birçok ülkeden firma ve devlet temsilcisi, B2B/B2G 
görüşmelerde yer alacak.

Dünyanın internet olan herhangi bir noktasından 7/24 ziyaret 
edilebilecek SAHA EXPO Sanal Fuarı, ana platform üreticisi 
firmalara, ana platform üretim zincirinde var olmak isteyen 
tedarikçilere, KOBİ’lere, savunma ve havacılık sanayisi ile 
iş birliği yapmak isteyen Ar-Ge merkezlerine, start-up’lara, 
üniversitelere; güçlü iş ağları kurma ve ortak projelerde ve 
üretim zincirinde var olma fırsatını sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
Savunma Sanayii Başkanlığının desteği ile gerçekleştirilecek 
SAHA EXPO Sanal Fuarı’nda, katılımcılar ve ziyaretçiler; 
hedef pazarlarındaki delegelerle, satın alma heyetleriyle ve 
profesyonellerle kolaylıkla iletişim kurabilecek. SAHA EXPO 
Sanal Fuarı, uluslararası iş ağı kurmak isteyen katılımcılar 
için sınırları ortadan kaldıran, çok “iş”in yapıldığı bir  
fuar olacak. u
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BAYKAR Savunma’nın Bayraktar TB2 
Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), sahada 
aktif olarak görev yaparken AKINCI 
Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) 
ise sahaya çıkmak için testlerine son 
hızla devam ediyor. Proje faaliyetlerinin 
yoğun bir şekilde ilerlediği bu dönemde, 
firmanın projeleri ile ilgili güncel 
durumu, BAYKAR Savunma Genel 
Müdürü Haluk Bayraktar’dan dinledik.

BAYKAR Savunma Genel Müdürü  
Haluk BAYRAKTAR:
“Dünya harp literatüründe değişiklikler 
yapılmasına sebep olan Bayraktar 
TB2’ler, sahadan aldığımız geri 
bildirimlerle her geçen gün daha da 
gelişiyor ve etkili olmaya devam ediyor.”

MSI Dergisi: AKINCI TİHA, ilk uçuşunu, 6 Aralık’ta 
gerçekleştirdi. AKINCI’nın geride bıraktığı uçuş 
testlerindeki başarıları, neler oldu ve önünde nasıl 
bir test programı yer alıyor?

Haluk BAYRAKTAR: Bayraktar AKINCI TİHA’nın test 
programı, takvimine uygun bir şekilde, başarıyla 
ilerliyor. Test takvimimizde önceliği, temel uçuş 
özelliklerini test etmeye verdik. 7 Ekim’de, en kritik 
testlerimizden biri olan; orta ve yüksek irtifalarda 
asimetrik itki testini başarıyla tamamladık. Asimetrik 
itki testinde, motorlardan birine yüksek güç vererek 
diğer motorumuzu en az güç ile çalıştırıp hava 
aracının tek motor ile havadaki tepkilerini ölçmeyi 
hedefledik ve test oldukça başarılı geçti.

Otopilot sistemi ve uçuş kontrol sistemleri gibi 
temel uçuş özelliklerinin testlerinin ardından, hava 
aracımızın, daha önceden öngörülen; kesintisiz 
uçuş saati, azami irtifası, faydalı yük kapasitesi gibi 
özellikleri de test edilecek. Öngörülen irtifa ve uçuş 
saatlerinde sınırları zorlayacak ve hava aracımızın 
temel özelliklerini test etmiş olacağız. Tüm bunların 
ardından da entegrasyonu tamamlanan faydalı 
yüklerle testlerimize başlayacağız.

Bayraktar AKINCI’nın son kullanıcıya teslimatı 
öncesinde, kabul isterlerini sağlamak maksadıyla 
gerçekleştirilen testlerle birlikte, uluslararası 
havacılık kriterlerini ve isterlerini de dikkate alıyoruz. 
Bu kapsamda, uluslararası havacılık kurallarına ve 
isterlerine yönelik testleri de test takvimimize aldık.

MSI Dergisi: Bu test programının tamamlanmasının 
ardından, AKINCI’nın envantere girmesi nasıl bir 
süreçte gerçekleşecek?

Haluk BAYRAKTAR: Bayraktar AKINCI TİHA projesinde 
uçuş testlerimiz, hâlihazırda Çorlu’da devam ediyor. 
Planladığımız ve şu anda yürütülmekte olan test 
programının tamamlanmasının ardından, Savunma 
Sanayii Başkanlığının ve kullanıcıların belirleyeceği 
kabul isterleri doğrultusunda, kabul testleri 
gerçekleştirilecek. Bayraktar AKINCI TİHA, tüm isterleri 
karşılayıp bu testlerde başarılı olmasını müteakip 
envantere girecek.

MSI Dergisi: AKINCI, ilk aşamada hangi faydalı 
yüklerle envantere girecek?

Haluk BAYRAKTAR: Envantere girecek ilk Bayraktar 
AKINCI’lar, daha önceden AKINCI’ya entegre edilmesini 
planlandığımız faydalı yükler arasından, teknolojik 
yetkinlik olarak kullanılmaya ve entegrasyona hazır 
olanlarla görev yapacak.
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Envantere girecek ilk Bayraktar AKINCI’lar, daha önceden 
AKINCI’ya entegre edilmesini planlanan faydalı yükler 
arasından, teknolojik yetkinlik olarak kullanılmaya ve 
entegrasyona hazır olanlarla görev yapacak.

Türkiye’nin terörle 
mücadelesindeki en büyük 
güç çarpanlarından biri 
haline gelen Bayraktar 
TB2 SİHA’lar; Fırat Kalkanı 
Harekâtı, Zeytin Dalı 
Harekâtı ve Barış Pınarı 
Harekâtı’nda rüştünü 
ispatladı. 

Bayraktar TB2,  
260.000 Uçuş Saatini Geride Bıraktı
MSI Dergisi: Bayraktar TB2’lerin toplam uçuş saatinin 
güncel rakamını paylaşabilir misiniz? Bu rakamın ne 
kadarlık bölümü operasyonlar sırasında gerçekleştirildi?

Haluk BAYRAKTAR: Bayraktar TB2 SİHA’lar, 260.000 
uçuş saatini tamamladı. Söz konusu uçuşların büyük 
çoğunluğunun, operasyonel uçuşlar olduğunu belirtmek 
isterim. 260.000 saatlik uçuşun, yalnızca 3.000 saat 
kadarı tarafımızdan verilen eğitimler için gerçekleştirilen 
uçuşlardır. Bu eğitim uçuşlarından ayrı olarak, son 
kullanıcı tarafından gerçekleştirilen uçuşlar, Bayraktar TB2 
SİHA’ların, Türkiye’nin, bu toplam uçuş saatine ulaşan, ilk 
yerli ve milli hava aracı olmasını sağladı.

MSI Dergisi: Bayraktar TB2’ler, Türkiye’nin son dönemde 
gerçekleştirdiği; terörle mücadele ve sınır ötesi 
operasyonlarında, önemli roller üstlendi. Bu tecrübe, 
Bayraktar TB2’yi, kendi sınıfında, dünyada nasıl bir 
konuma getirdi?

Haluk BAYRAKTAR: BAYKAR olarak, 2000’li yılların 
başından bugüne gelen insansız hava araçları (İHA) 
serüvenimize baktığımızda, geliştirdiğimiz sistemler 
arasında, şu ana dek muharebe sahasında en etkin 
kullanılan sistemin Bayraktar TB2 olduğunu görüyoruz. 

Şu anda; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde, 
toplamda 118 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor. 
Bu SİHA’ların yoğun bir biçimde sahada kullanılmaya 
başlamasının ve çok başarılı sonuçlar almasının ardından, 
harp stratejilerinde ve harp literatüründe yeni çalışmalar 
yapılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Türkiye’nin İHA’lar ile 
elde ettiği başarılar, tüm dünyada büyük yankı uyandırıyor. 
Artık muharebe sahasında, yeni ve çok etkili bir aktörün 
ortaya çıktığı, herkes tarafından kabul edilir hale geldi.

Türkiye’nin terörle mücadelesindeki en büyük güç 
çarpanlarından biri haline gelen İHA’lar; Fırat Kalkanı 
Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı’nda 
rüştünü ispatladı. Zeytin Dalı Harekâtı’nda, 5.300 saatin 
üzerinde görev yaparak harekât kapsamında gerçekleştirilen 
tüm uçuşlarının %90’ını; Bahar Kalkanı Harekâtı’nda ise 
2.000 saati aşarak tüm uçuşların %80’ini gerçekleştiren 
Bayraktar TB2, Suriye’de gerçekleştirilen tüm harekâtlarda, 
en belirleyici unsur olarak kendini gösterdi. Özellikle Bahar 
Kalkanı Harekâtı’nda, sınırın Suriye tarafına tek bir savaş 
uçağı sokmadan, SİHA’larla filolar halinde toplu taarruz 
ederek düşman hedeflerinin ve hava savunma sistemlerinin 
etkisiz hale getirilmesi, dünyada ciddi anlamda ses getirdi. 
Bu harekât, dünya çapında üne sahip ve çok pahalı sistemler 
olan birçok hava savunma sisteminin, Türk yapımı insansız 
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hava araçları tarafından, çok düşük maliyetli akıllı 
mühimmat ile etkisiz hale getirilmesiyle muharebe 
tarihine geçti diyebiliriz.

Tam olarak bu noktada, Roketsan’ın başarısını da dile 
getirmek gerekiyor. Roketsan’ın geliştirdiği MAM-L ve 
MAM-C mini akıllı mühimmatının bu başarıda önemli 
bir payı var. Dünya ordularında, uzun yıllardır kara 
kuvvetlerinin ana unsuru olarak görülen ana muharebe 
tankları başta olmak üzere, tüm kara hedeflerini, 
hareketli veya hareketsiz olması fark etmeksizin 
muharebede saf dışı bırakması, Bayraktar TB2’nin 
konvansiyonel harekâtlardaki etkisinin ne denli yüksek 
olduğuna da işaret ediyor.

Yurt içi ve yurt dışında, gerek tatbikatlarda gerekse 
muharebe sahasında kullanılarak rüştünü ispatlayan; 
hatta beklenilenin de ötesine geçerek dünya harp 
literatüründe değişiklikler yapılmasına sebep olan 
Bayraktar TB2’ler, sahadan aldığımız geri bildirimlerle 
her geçen gün daha da gelişiyor ve etkili olmaya  
devam ediyor.

Bunun dışında Bayraktar TB2 İHA’lar, güvenlik 
görevlerinin yanı sıra deprem, sel felaketi ve arama 
kurtarma çalışmaları gibi insani yardım görevleri 
ve orman yangınlarıyla mücadelede de aktif görev 
aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yaz, Orman Genel 
Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bayraktar TB2 İHA 
ile yangın tehlikesine karşı, 3,5 milyon hektarlık orman 
alanını, 7/24 gözetledi. Bakanlık, orman yangınlarına 
erken müdahale imkânı veren ve yangınları önlemede 
etkin kullanılan Bayraktar TB2’nin başarılı görevlerini, 
birçok kez sosyal medya hesaplarından duyurdu.

MSI Dergisi: BAYKAR Savunma, Ukrayna’nın 
envanterindeki Bayraktar TB2’ler için nasıl bir  
destek sağlıyor?

Haluk BAYRAKTAR: Yurt içinde kullanıcılara 
sağladığımız teknik desteklerde olduğu gibi yurt dışında 
da kullanıcılara sahada teknik destek sağlıyoruz. 
Sahada yer alan personelimiz, son kullanıcının teknik 
destek ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde, Ukrayna’da 

CEZERİ, geleceğin yarışlarına bugünden 
hazırlanmamızın en somut örneklerinden 
biri olarak gösterilebilir. Dünya üzerinde, 
bu alanda yürüyen yaklaşık 400 proje var. 
Uçan araba pazarının küresel ölçekteki 
büyüklüğünün, 2026 yılında, 90 milyar 
dolara ulaşması olması bekleniyor.  
Şu an dünyada bu inovatif çalışmaları 
yapan, 2 milyar dolarlık bir girişim 
piyasası bulunuyor
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yerleşik olarak görev yapıyor. Bu kapsamda, Ukrayna’da 
teknik destek için personel bulundurarak ihtiyaçlara 
cevap veriyoruz. Bunun yanı sıra eğitim ve bakım 
hizmetlerini de kullanıcıya sağlıyoruz. BAYKAR olarak, 
satış sonrası destek politikamız kapsamında, kullanıcının 
sahadaki ihtiyaçlarını önemsiyor ve geri dönüşlerini 
dikkate alarak hem iyileştirmeler yapıyoruz hem de 
kullanıcının sistemleri en etkili şekilde kullanması için 
destek hizmeti veriyoruz.

MSI Dergisi: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 
Bayraktar TB2’lerin performansı ile ilgili neler  
söylemek istersiniz? Kullanıcıdan ne gibi geri  
bildirimler alıyorsunuz?

Haluk BAYRAKTAR: Daha önce de basına yansıdığı 
üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, son dönemde 
gerçekleştirdiği tatbikatlarda, Bayraktar TB2’leri etkili 
bir biçimde kullanmaya başladığını göstermiş oldu. 
Basına yansıyan haberlerden ve bizlere gelen geri 
dönüşlerden, söz konusu tatbikatlarda, Bayraktar TB2 

SİHA’ların gerçekleştirdiği atışlarda, büyük başarı 
sağlandığını biliyoruz. Zaten hâlihazırda kendini 
Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarında ve sınır 
ötesi harekâtlarında en iyi şekilde ispatlayan Bayraktar 
TB2 SİHA’lar, Ukrayna’da da etkili bir biçimde görev 
yapmaya devam ediyorlar. Bu noktada, son kullanıcıdan 
aldığımız geri dönüşlerin, oldukça olumlu olduğunu ifade 
etmek isterim.

MSI Dergisi: Bayraktar TB2’lerin Katar’a teslim 
edilmesi ve kullanıma alınması ile ilgili son durum 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Haluk BAYRAKTAR: Katar’da da Ukrayna ile aynı şekilde 
tatbikatlarda yer alan Bayraktar TB2 SİHA’ların, büyük 
başarı gösterdiklerini öğrendik. Katar Silahlı Kuvvetleri, 
sistemleri tatbikatlarda deneyerek ve harbe hazır bir 
biçimde tutarak aktif olarak kullanıyor. Bu ülkeden 
aldığımız geri dönüşler de tıpkı Ukrayna’da olduğu gibi 
son derece olumlu.

Bayraktar AKINCI TİHA projesinde uçuş testleri, Çorlu’da devam ediyor. 
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MSI Dergisi: CEZERİ Uçan Araba’nın prototipini,  
ilk kez TEKNOFEST İstanbul’da sergilediniz ve  
araç oldukça beğeni topladı. Bu projedeki güncel 
gelişmeleri ve gelecek dönem yol haritasını bizimle 
paylaşabilir misiniz?

Haluk BAYRAKTAR: CEZERİ, geleceğin yarışlarına 
bugünden hazırlanmamızın en somut örneklerinden 
biri olarak gösterilebilir. Dünya üzerinde, bu alanda 
yürüyen yaklaşık 400 proje var. Uçan araba pazarının 
küresel ölçekteki büyüklüğünün, 2026 yılında, 90 milyar 
dolara ulaşması bekleniyor. Şu an dünyada bu inovatif 
çalışmaları yapan, 2 milyar dolarlık bir girişim piyasası 
bulunuyor. Yakın gelecekte, bu araçları şehirlerimizin 
üzerinde görmemiz mümkün. Bu nedenle bu yarışa 
şimdiden başlayarak gelecekte bu işi en iyi yapan 
ülkelerden biri olabiliriz. Bu vizyonla başlattığımız  
CEZERİ Uçan Araba projemizde, ilk uçuş testimizi,  
15 Eylül tarihinde gerçekleştirdik. Testler takvime  
uygun olarak sürecek.

Uçuş testlerimizi, şimdilik insansız olarak icra ediyoruz. 
İnsanlı bir hava aracı yapmanın en önemli kriterlerinden 
biri, son derece emniyetli bir sistem olması gereğidir. 
Bu nedenle insanlı uçuşlardan önce, önümüzde uzun 
bir insansız uçuş test programı yer alıyor. Bu testleri 
tamamladıktan sonra, insanlı uçuşlara başlamayı 
planlıyoruz. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde, uçan arabaları, 

gerek turistik gerekse kırsal alanlarda sportif amaçla 
kullanılırken görebiliriz. Ancak, gerek regülasyonun 
oluşması gerekse batarya teknolojilerinin gelişmesi 
ihtiyacından dolayı, yakın zamanda, uçan arabaların 
şehirlerimizin üzerinde günlük hayata dâhil  
olmasını beklemiyoruz.

Bizim temel motivasyonumuz, geleceğin yarışlarına 
hazırlanmak ve bu teknolojide, ilerleyen süreçte, dünyanın 
en iyilerinden biri olmak. Önümüzde uzun bir süreç 
olduğunun bilincindeyiz. Kısa vadede ise testlerimize, 
takvimimize uygun olarak devam ediyoruz. Uçan 
arabamızın, daha iyi navigasyon ve daha gelişmiş yapay 
zekâ yeteneklerine sahip olabilmesi için, test faaliyetlerini 
ve geliştirme çalışmalarını sürdüreceğiz.

MSI Dergisi: Ulaştığınız yerlilik oranları ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?

Haluk BAYRAKTAR: Bildiğiniz üzere, Savunma Sanayii 
Başkanlığının verilerine göre, Bayraktar TB2 SİHA’larda 
ulaştığımız yerlilik oranı yüzde 93. Bu, millilik ve özgünlük 
anlamında çok yüksek bir oran. BAYKAR olarak öncelikli 
hedeflerimizden biri, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla 
yalnızca kendi kabiliyetlerimizi artırmakla kalmayıp adeta 
bir dip dalgası ile bunu tüm ülkeye yaymak. İnsansız 
sistemlerimizin kritik bileşenlerinin tamamını, kendi 
tasarımımız ve kendi üretimimizle gerçekleştirmek, en 
büyük hassasiyetlerimiz arasında yer alıyor. Ürettiğimiz 
her bir insansız hava aracıyla irili ufaklı birçok parça 
üreten küçük ve orta ölçekli işletmelere ve ülkemizin tüm 
sanayicilerine, yeni kabiliyetler kazandırmak istiyoruz. 
Bu nedenle en kritik bileşeninden, en ufak parçaya kadar 
hava aracını oluşturan parçaları, gerek kendimiz üreterek 
gerekse yerli üreticilerimizin üretmesini teşvik ederek hep 
birlikte gelişmek ve daha iyilerini yapmak, hedeflerimiz 
arasında yer alıyor. BAYKAR olarak, geliştirdiğimiz 
sistemleri, yaklaşık 100 yerli alt yüklenicimizle iş birliği 
içerisinde üretiyor ve ülkemizin teknolojik kalkınmasına 
da katkı sağlıyoruz.

MSI Dergisi: İhracat cephesinde yaşanan gelişmeler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Haluk BAYRAKTAR: Devletimizin kurumları ile koordineli 
olarak sistemlerimizin ihracatına yönelik birçok ülke ile 
görüşmelerimiz devam ediyor.

BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a, 
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz. uCEZERİ Uçan Araba projesinde ilk uçuş testi, 15 Eylül’de gerçekleştirildi.

Bayraktar TB2 SİHA’lar, 260.000 uçuş saatini tamamladı.



24 - Kasım 2020 Kasım 2020 - 25



MSI SAHA EXPO 2020 ÖZEL SAYISI / UZMAR

26 - Kasım 2020

UZMAR, Ticari Alanda Dünya 
Çapında Ses Getiren Kabiliyetlerini, 
Askeri Denizciliğe Uyguluyor

Bugüne kadar 
UZMAR tarafından 

inşa edilen, 
yüksek kalitede 

ve standartta 
200’ü aşkın deniz 

aracı, 6 kıtada; 
Avustralya’dan 

Kanada’ya, 
Norveç’ten Hollanda 

limanlarına kadar 
farklı coğrafyalarda 

başarıyla görev 
yapıyor.

UZMAR, 2005 yılında, öncelikle römorkör ve iş botu üretimi yapmak üzere, Kocaeli Serbest Bölgesi’nde, UZMAR Gemi İnşa Sanayi ve A.Ş.nin kurulmasıyla birlikte, bugün; 
römorkör, iş tekneleri, pilot botlar ve yüksek kaliteye sahip çok amaçlı deniz araçlarının üretiminde dünyada tercih edilen önemli bir marka haline geldi.
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Denizcilik camiası duayenlerinden, 1956 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)  
Yüksek Denizcilik Okulu (YDO) Güverte Bölümü mezunu Kaptan Altay Altuğ tarafından 
kurulan UZMAR, bugün köklü geleneklere sahip bir aile şirketi kimliğini koruyarak 
ikinci kuşak yöneticilerle istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. UZMAR’ın ismi, 
1989 İTÜ YDO Makina Bölümü mezunu A. Noyan Altuğ (İTÜ YDO Makine Böl. 1989) ve 
ağabeyi, 1985 İTÜ YDO Güverte Bölümü mezunu Ş. Kaan Altuğ tarafından,  
gemi inşa alanında, dünyanın üst sıralarına taşınıyor.
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UZMAR Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ

UZMAR, dünyadaki bütün limanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek modelleri, tercih edilen 
standartlarda üretme kabiliyetine ve kapasitesine sahip bulunuyor.

1993 yılında kurulan UZMAR; 
denizcilik, kılavuzluk ve 
römorkörcülük hizmetleri 

alanında “Türkiye’nin ilk özel sektör 
kuruluşu” unvanına sahip. Aynı yıl 
içerisinde, İzmir’de, Aliağa Bölgesi’nin 
yakınındaki Nemrut Limanı’ndaki özel 
fabrikalara gelen gemileri iskelelere 
yanaştırmak ve kaldırmak suretiyle 
özel kılavuzluk ve römorkörcülük 
hizmetleri vermeye başlayan UZMAR, 
30 yılı aşkın süredir, hizmetlerini 
emniyetle ve başarıyla yürütüyor.

UZMAR’ın Faaliyet Alanı,  
Gemi İnşası ile Genişliyor
UZMAR, 2005 yılında, öncelikle 
römorkör ve iş botu üretimi yapmak 
üzere Kocaeli Serbest Bölgesi’nde, 
UZMAR Gemi İnşa Sanayi ve A.Ş.nin 
kurulmasıyla birlikte, bugün; 
römorkör, iş tekneleri, pilot botlar 
ve yüksek kaliteye sahip çok amaçlı 
deniz araçlarının üretiminde  
dünyada tercih edilen önemli  
bir marka haline geldi.

UZMAR olarak denizden, denizcilikten 
edindikleri kazanımları ve gelirleri, 
tekrar denize ve denizciliğe yatırım 
yaparak değerlendirdiklerinin altını 
çizen A. Noyan Altuğ, “Tersane 
yatırımları olsun, gemi inşa ve liman 
hizmetleri olsun, birçok konuda hem 
istihdam yaratarak hem de hizmet 
kalitemizi arttırarak ismimizi en 
üst seviyelere taşıyoruz. Şu anda, 
UZMAR kadrosunda, römorkörcülük 

hizmetleri ve mühendislik hizmetleri 
dâhil, taşeronlarımızla birlikte 1.200 
kişiye kadar çıkan bir istihdam 
gücümüz mevcut.” diye belirtiyor.

Bugüne kadar UZMAR tarafından inşa 
edilen, yüksek kalitede ve standartta 
200’ü aşkın deniz aracı, 6 kıtada; 
Avustralya’dan Kanada’ya, Norveç’ten 
Hollanda limanlarına kadar farklı 
coğrafyalarda başarıyla görev yapıyor.

UZMAR, dünyadaki bütün limanların 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
modelleri, tercih edilen standartlarda 
üretme kabiliyetine ve kapasitesine 
sahip bulunuyor. Faaliyetlerini; 
yüksek mühendisliği, verimli bir 
şekilde inşa sürecine ve ürüne 
dönüştürme hedefiyle yürüten 
UZMAR, aynı zamanda, ihracat 
rakamlarıyla Türkiye’nin ilk 500 
firması arasına, dünyada ise ilk 5 
üretici arasına girmeyi başardı. 
UZMAR çalışanları, işlerini, dünya 
çapında ismini duyurmuş bir kuruluş 
olmanın gururu ile yapıyor.

UZMAR, Ar-Ge ile  
Fark Yaratıyor
Günümüzün ve geleceğin 
teknolojilerinden otonom gemiler 
ile ilgili Ar-Ge çalışmaları ve 
yatırımlar yapan UZMAR, otonom 
gemilerin inşası ile ilgili ileri 
düzeyde çalışmalarına da devam 
ediyor. A. Noyan Altuğ, özellikle 
kendi filosu için kurmuş olduğu 
7/24 operasyon kontrol merkezinde, 
yine kendi bünyesinde geliştirdiği 
kurumsal kaynak planlama (ERP) 
yazılımı SEM’i kullanarak topladığı 
verileri de kullanarak, ileri düzeyde 
operasyon verimliliğine ve etkinliğine 
ulaştıklarını belirtiyor. UZMAR 
Technologies adıyla sürdürdükleri 
yazılım teknolojileri ve kurumsal 
kaynak planlama geliştirme alanında, 
%100 verimli çalışan bir sistem 
geliştirdiklerini ekliyor. A. Noyan 
Altuğ, SEM’in, UZMAR 7/24 Operasyon 
Kontrol Merkezi’nden anlık olarak 
topladığı verilerle filo bakım, yönetim 
ve kaynak planlamasının en verimli 
şekilde gerçekleştirdiklerini; 
bu sayede otonom teknolojileri 
geliştirme alanında da kendi elde 

ettikleri verileri kullanarak büyük 
ilerleme kaydettiklerini vurguluyor.

UZMAR Technologies’in ürünü olan 
SEM programı, her türlü veri tabanı 
ile çalışabiliyor. UZMAR, sahip 
olduğu bu alandaki bilgi birikimini, 
SEM sayesinde dünyanın farklı 
coğrafyalarında kullanıma sunabiliyor 
ve SEM ile farklı uygulamaları 
entegre edebiliyor. Bu sayede, 
kendi tersanesinde inşa ettiği deniz 
araçlarını, SEM’i kullanarak dünyanın 
her yerinde aynı kalite ve standartta 
inşa edebilen UZMAR, projenin inşa 
sürecinin ötesinde, denizde hizmetine 
devam eden deniz araçlarının tüm 
bakım, kontrol ve denetimini de SEM 
üzerinden yapılabiliyor.

UZMAR Tersanesi Yönetim Kurulu 
Başkanı A. Noyan Altuğ, şunların 
altını çiziyor: “Denizcilik sektörüyle 
ilgili geleceğe yönelik, bundan 10 
sene sonrası için bir tahminde 
bulunacak olursam; otonom 
gemilerin ve elektrikli gemilerin 
sektördeki yüzdesi artacak. Bu, 
belki, kıyıda kullanılan teknelerde 
başlayacak ve açık denizdeki 
ticari gemilere süreç içerisinde 
uygulanacak; ama otonom teknolojisi, 
elektrikten daha önce gelecek. Bu gibi 
gelişmelerin, savunma sanayisinde de 
deniz araçları söz konusu olduğunda 
oldukça ileri düzeyde yaşanacağına 
inanıyorum. Bu alanda, hem milli 
ve yerli yatırımlarımıza hem de 
Ar-Ge çalışmalarımıza çok önem 
veriyoruz. Kendi öz yazılımlarımız ve 
dizaynlarımızla, yerli ve milli otonom 
deniz araçları geliştirme ve üretme 
konusunda çalışmalarımız büyük bir 
hızla ilerliyor.”

Askeri Denizciliğe  
Özel Çözümler
UZMAR Tersanesi, Savunma Sanayi 
Üretim İzin Belgesi ile birlikte sahip 
olduğu Milli Gizli Tesis Güvenlik 
Belgesi ve NATO Gizli Tesis Güvenlik 
Belgesi sayesinde, savunma sanayisi 
alanında üretim ve proje geliştirme 
için gerekli koşullara sahip olmasıyla 
da ön plana çıkıyor. u
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Sarsılmaz’ın, yurt içindeki güvenlik güçlerinin kritik 
ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik yürüttüğü projeler 
arasında; PMT 7,62x51 ve PMT 12,7 projeleri dikkat 

çekiyor. Sarsılmaz, bunlardan PMT 7,62x51 Projesi 
kapsamında, 7,62x51 mm çapında bir makineli tüfek 
geliştiriyor. Türk savunma sektörünün uzun zamandır 
beklediği bir ürünü konu alan bu proje kapsamında, 
SAR 762 MT modelini geliştiren Sarsılmaz, ürünün 
testlerini başarı ile tamamlayıp seri üretim aşamasına 
geçti. PMT 12,7 Projesi ise aynı derecede öneme sahip 
bir diğer kritik ihtiyaç olan 12,7 mm’lik ağır makineli 
tüfek geliştirilmesini konu alıyor. Sarsılmaz, bu 
proje kapsamında geliştirdiği SAR 127 MT modelinde 
ise prototip testlerine başladı. Firma, bir yandan 
da bu silahların seri üretimine yönelik altyapısını 
güçlendirmeye devam ediyor.

SAR 762 MT, ALTAY  
Tankında da Kullanılacak
SAR 762’in, 3 ayrı modeli bulunuyor. Bunlardan SAR 
762A; uzaktan komutalı silah sistemlerinde (UKSS) 

Tabancalardan Makineli Tabancalara, 
Piyade Tüfeklerinden Makineli 
Tüfeklere, Sarsılmaz’dan  
Sınıfının En İyisi Ürünler
Türkiye’nin hafif silah üreticisi Sarsılmaz, SAHA EXPO’da, geniş ürün yelpazesini 
tanıtıyor. Firmanın öne çıkardığı ürünler ise SAR 9 ve K12 SPORT X tabancaları, SAR 109T 
makineli tabancası ve SAR 223P piyade tüfeği ile SAR 762 MT ve SAR 127 MT makineli 
tüfekleri şeklinde sıralanıyor.

T
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kullanılabilecek. Piyadenin kullanımı için geliştirilen 
SAR 762B modeli ise hem çatal ayak ile hem de üçayaklı 
sehpa üzerinden ateşlenebilecek. SAR 762C’nin ise 
ALTAY Ana Muharebe Tankı’nda, ana silah ile eş eksenli 
makineli tüfek olarak kullanılması hedefleniyor.  
SAR 762’nin tüm modellerinin gövdesi, en az 50.000 
atım yapmaya elverişli. Namlular ise en az 25.000 
atımlık ömre sahip. Silah, -52 ve +72 ˚C aralığındaki 
sıcaklıklarda çalışabiliyor. Bölge hedefleri için etkili 
menzili 1.200 metre olan makineli tüfeğin azami menzili 
ise 3.725 metre. Silahın farklı modellerinin ortalama 
ağırlığı da 12 kilogram.

Son Sözü SAR 127 MT Söyleyecek
Muharebede önemli bir ateş gücü desteği sağlayacak 
olan SAR 127 MT ağır makineli tüfek ise hem tam 
otomatik olarak çalışabiliyor hem de tek tek atış 
yapabiliyor. SAR 762 A’ya benzer şekilde, UKSS’lere 
de entegre edilebilecek olan SAR 127 MT, ayrıca 
gerekli arayüz bağlantıları yapılarak; kara, deniz ve 
hava araçlarına da takılabilecek. Yaklaşık 38 kilogram 

SAR 9
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Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş

ağırlığındaki silahın, bölge hedefleri için etkili menzili 
1.830 metre; azami menzili ise 6.764 metre.

Hızlı Değiştirilebilir  
Namlu ile Kesintisiz Atış
Tam otomatik olarak çalışan bu silahların her ikisi 
de şerit (mayonlu mühimmat) ile besleniyor. Şerit 
beslemesi, hem sağdan hem de soldan yapılabildiği 
için silahlar, entegre edileceği UKSS’nin ya da 
yerleştirileceği mevzinin yapısına kolaylıkla uyum 
sağlayabiliyor. Hava soğutmalı bu silahlar, hızlı 
değiştirilebilir namlu özelliğine sahip. Bu sayede, 
örneğin, yoğun ateş baskısı gerektiren muharebeler 
gibi silahların aralıksız şekilde sürekli ateş etmesi 
gereken durumlarda, makineli tüfek nişancısı, ısınan 
namluyu, yedek namluyla hızlı ve emniyetli şekilde 
değiştirebiliyor. Böylelikle silahlar, ateş gücünden 
ödün vermeden muharebeye devam edebiliyor.

Meskûn Mahallerin  
Kıvrak Silahı SAR 109T
Güvenlik güçlerinin meskûn mahal kullanımı için 
özgün olarak geliştirilen SAR 109T makineli tabanca, 
hafifliği ve kolay kullanılabilirliği ile dikkat çekiyor. 
Yakın muharebe şartlarındaki taktik ihtiyaçları 
karşılamak üzere geliştirilen silah, dakikada 900 atım 
yapabiliyor. NATO standartlarına göre tasarlanan 
aksesuar rayları, standart monte tertibatına sahip 
her türlü aksesuarın kolayca takılarak kullanılmasını 
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Tablo 1. SAR 762 MT ve SAR 127 MT’nin Teknik Özellikleri

 SAR 762 MT SAR 127 MT

Silah Türü Makineli tüfek Ağır makineli tüfek

Kalibre (mm) 7,62x51 12,7x99

Çalışma şekli Tam otomatik Tam otomatik, tekli atış

Uzunluk (mm) 1.200 1.655

Namlu uzunluğu (mm) 547 1.143

Yükseklik (mm) 250 190

Çalışma prensibi Mekanizması açık pozisyonlu / gaz tahrikli Kısa geri tepmeli

Besleme tipi Şerit (mayonlu mühimmat) Şerit (mayonlu mühimmat)

Besleme yönü Sağdan veya soldan Sağdan veya soldan

Boş kovan atımı Alttan Alttan

Silah ağırlığı (aksesuarlar hariç, gr) 12.000 38.000

Namlu ağırlığı (gr) - 11.800

Namlu çıkış hızı (m/sn) 850 930

Dakikadaki atım hızı 650 - 950 450 – 600

Azami menzil (m) 3.725 6.764

Etkili Menzil (bölge hedefi, m) • 800 (çatal ayak ile)
• 1.100 (üçayaklı sehpa ile) 1.830 (üçayaklı sehpa ile)

Etkili Menzil (nokta hedefi, m) • 600 (çatal ayak ile)
• 800 (üçayaklı sehpa ile) 1.500 (üçayaklı sehpa ile)

Sarsılmaz, SAR 762 MT (üstte) ve SAR 127 MT (altta) makineli tüfeklerinin seri üretimden çıkan ilk örneklerini, bu yıl içerisinde teslim etmeyi planlıyor.
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sağlıyor. SAR 109T, son dönemde, kavramayı kolaylaştıran 
polimer ray kılıfları ve modern kompakt taktik dipçik gibi 
geliştirmelerle de yeni bir görünüme kavuştu. Bu silah, 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılıyor.

SAR 223’ün Gaz Pistonlu  
Modeli: SAR 223P
Sarsılmaz, SAR 223 piyade tüfeğini; TÜBİTAK, Kocaeli 
Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ile 
geliştirdi. Firma, son dönemde, 5,56x45 mm çapındaki 
bu piyade tüfeğinin gaz pistonlu modeli olan SAR 223P’yi, 
kendi öz kaynakları ile geliştirerek pazara sundu. SAR 
223P, etkili ateş gücüne, etkili menzile ve yüksek isabet 
yüzdesine sahip hafif ve modüler bir platforma duyulan 
ihtiyaca yönelik olarak geliştirildi.  
SAR 223P’nin üretim ve teslimatlarına devam eden 
Sarsılmaz, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda 
görev yapan bu silahın yeni sürümünü, yakında 
kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 

Müsabaka Tabancası K12 SPORT X
Sarsılmaz’ın, K12 SPORT’un yeni sürümü olarak 
geliştirdiği K12 SPORT X, ailenin kendinden önceki üyesi 
gibi bir sportif atış tabancası. K12 SPORT X, bir önceki 
sürümüne kıyasla kapaktaki soğutma kanalları, kavramayı 
kolaylaştıran yeni kabzası, Cerakote kaplaması ve 90 gr 
daha hafif olan ağırlığı ile dikkat çekiyor. Tabancanın öne 
çıkan diğer özellikleri ise şu şekilde:

n  Alaşımlı ve paslanmaz dövme çelik namlu,  
kapak ve gövde

n Emniyet mandalı, iğne emniyeti ve horoz emniyeti
n Ayarlanabilir gez
n  Ayarlanabilir tetik

Sivillere Yönelik Polimer  
Gövdeli Tabanca: SAR 9
Sarsılmaz, iğne ateşlemeli, hafif ve yeni nesil polimer 
gövdeli SAR 9’u, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 
başlatılan Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi için 
ortaya koyduğu SAR 9 METE’nin sivil pazara yönelik 
sürümü olarak geliştirdi. Özel alaşımlı ve paslanmaz 
dövme çelikten imal edilen ve ısıl işlem gören namlusu ve 
kapağı, tabancayı rakiplerinden ayırıyor. Tabancanın öne 
çıkan diğer özellikleri ise şunlar:

n  Polimer gövde
n  Sabit gez
n  Emniyet mandalı, iğne emniyeti ve tetik emniyeti
n  Üç farklı ölçüde değişebilir kabza arka sırtlığı
n  Üç farklı ölçüde değişebilir kabza yan kapağı
n  Aksesuar rayı

Ürün Gamı Genişliyor
Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, 
tabanca, makineli tabanca, piyade tüfeği ve makineli tüfek 
alanlarında yürüttükleri projeler hakkında şunları söyledi: 
“Sarsılmaz olarak, geçmişten bugüne, SSB’nin bize verdiği 
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Tablo 2. SAR 109T ve SAR 223P’nin Teknik Özellikleri
 SAR 109T SAR 223P

Silah Türü Makineli tabanca Piyade tüfeği

Çalışma prensibi Geri tepme Gaz piston tahrikli

Kalibre (mm) 9x19 5,56x45

Ateşleme modu Tam otomatik, tekli atış Tam otomatik, tekli atış

Uzunluk (mm) • Dipçik açık 705
• Dipçik kapalı 620

• Dipçik açık 900
• Dipçik kapalı 820

Namlu uzunluğu (mm) 220 370

Namlu tipi 6 yiv set 6 yiv set

Ağırlık (şarjörsüz, gr) 2.448 3.400 ± 300

İlk hız (m/s) 396 876 ± 50

Dakikadaki atım hızı 900 820 ± 100

SAR 109T

SAR 223P
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Tablo 3. SAR 9 ve K12 SPORT X’in Teknik Özellikleri
 SAR 9 K12 SPORT X

Silah Türü Yarı otomatik tabanca Yarı otomatik tabanca

Kalibre (mm) 9x19 9x19 

Kapasite 17+1 / 19+1 15+1 / 17+1

Namlu Boyu (mm) 113,5 120 

Toplam Uzunluk (mm) 193 218 

Toplam Yükseklik (mm) 140 141 

Toplam Genişlik (mm) 37 35 

Ağırlık (gr) 790 1.240 

her projede üzerimize düşen görevleri layığı ile 
yerine getirmeye çalışıyoruz. Son yıllarda, SSB 
tabanca geliştirme projesini birincilikle tamamlayan 
SAR 9 METE tabancamızdan yüksek adette teslimat 
yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. SAR 109T 
makineli tabancamız, meskûn mahallerdeki etkisi 
nedeniyle özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 
tarafından kullanılıyor. Son yıllarda, 3 çeşit piyade 

tüfeğinin üretimine de başladık. Bunlar; SAR 223P  
(5,56x45 mm), SAR 308 (7,62x39 mm) ve MPT-76 
(7,62x51 mm). Bu piyade tüfeklerinin teslimatlarını da 
başarı ile yapıyoruz. Şu anki yeni görevimiz ise ülkemiz 
gereksinimleri gereği 7,62 mm ve 12,7 mm makineli 
tüfek geliştirmek. Yeni projelerimiz kapsamındaki 
gereksinimleri ve üretim altyapısına yönelik yatırımları 
yakın zamanda tamamlayarak, bu gözbebeği iki projemize 
hızlı birer başlangıç yaptık.” u   

K12 SPORT X
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Numesys, Ansys ürünleri ile 1990’dan beri Türk savunma ve 
havacılık sanayisine yoğun bir şekilde hizmet vermektedir. 
Firmanın hedefi, her zaman hizmet verdiği müşterilerinin, 

ulusal pazarda ve uluslararası arenada, rekabetçi ürünler 
elde etmelerini sağlamaktır. Benimsenen bu felsefe, günümüz 
koşullarında daha da büyük önem kazanmaktadır. Numesys, 
dijital dönüşümün gücünü arkasına alarak, mühendislik 
hizmetleri kapsamında, uluslararası pazarda yüksek hedefleri 
olan firmalar ile birlikte çalışmaktadır.

Dijital Dönüşüme Destek
Global pazarda, savunma ve havacılık firmalarının dijital 
dönüşüm felsefesini benimsemesi; ürünü daha hızlı pazara 
sunma; test ve validasyon süreçlerinde doğruluk ve hızlanma; 
bakım ve onarım maliyetlerinde düşüş sağlamaktadır. Numesys, 
bu pratiklerin firmalara fayda sağladığını, gerçekleştirdiği 
müşteri memnuniyeti anketlerinden ve raporlarından takip 
etmektedir. Firmanın amacı, milli ve yerli ürünlerin, aynı 
dijital dönüşüm süreç ve yöntemlerinden geçerek hem ulusal 
hem de uluslararası pazarda rekabetçi olabilmeleri için, yerli 
tedarikçilerin yanında çözüm ortağı olmaktır.

Nihai ürününün askeri koşullarda göstereceği davranışı ve 
performansı en etkin şekilde görebilmek açısından, sistem 
seviyesinden, alt-sistem ve komponent seviyesine kadar 3 
boyutlu analizler ile doğrulama yapmak, çok daha başarılı 
sonuçlar vermektedir. Bu dijital doğrulama süreçlerini, 
indirgenmiş modeller aracılığı ile çok daha etkin bir şekilde 
yapabilmek, teknolojinin ulaştığını bu noktada, ciddi verimlilik 
artışı getirmektedir.

Numesys, bu teknolojilerin, hizmet verdiği firmalar tarafından 
içselleştirilmesini sağladığı gibi tecrübeli ve uzman mühendislik 
kadrosu ile bu firmalara danışman olarak da destek 
vermektedir. Bu alanda, son yıllarda yoğun talep alınan çalışma 

Milli ve Yerli Ürünlerinizle  
Dünyaya Açılın: Numesys Yanınızda!
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Ansys, mühendislik ve simülasyon dünyasındaki lider ürünlerini, Numesys hizmet 
ayrıcalığı ile SAHA EXPO 2020’de sunuyor.

konuları arasında, Ansys’in çoklu fizik kabiliyetleri başta olmak 
üzere; yapısal, akışkanlar, optik, elektromanyetik ve gömülü 
yazılım gibi birçok farklı disiplin gelmektedir. Uluslararası 
arenada rekabette başarılı olan firmaların ortak özellikleri 
incelendiğinde, elektronik ve elektromanyetik hesaplamalar, 
sistem doğrulama ve dijital ikiz konularındaki baskın 
yetkinlikleri ve gelecek yatırımları dikkat çekmektedir.

Elektronik ve Elektromanyetik Hesaplamalar
Söz konusu savunma ve havacılık sektörü olduğunda, hem 
sektördeki teknolojik isterler gereği hem de gelişen teknolojiyle 
beraber sistemlerin daha da karmaşık hale gelmesinden 
dolayı; elektrik, elektronik, elektromanyetik hesaplama ve 
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gözlemlerde, bilgisayar destekli mühendislik ihtiyacı hızla 
artmaktadır. Numesys, bileşenden platform ve sistem 
seviyesine kadar birbiriyle yoğun etkileşime sahip bileşen 
ve alt sistemlerin, hem kendi başına hem de sistem ve 
platform içerisinde birlikte performansının hesaplanması 
ihtiyacını karşılamaktadır. Bu kapsamda, her türlü elektronik, 
elektromekanik ve elektromanyetik uygulama alanlarında 
hizmet vermektedir.

Bu çerçevede; 

n  Anten ve RF/Mikrodalga devre ve sistem tasarım ve analizi,
n Anten yerleşimi ve RF girişim problemlerinin analizi,
n Ansys HFSS yazlımı ile Radar kesit alanı analizi,
n Ansys SIWave ve Ansys Icepak yazılımını ile  

Güç/Sinyal Bütünlüğü ve EMI/EMC, Elektronik  
soğutma ve termal analizi,

n Ansys Maxwell yazılımı ile güç elektroniği ve sistem 
modelleme, elektrik makina tasarım ve analizi,

n Kablo tasarımı ve analizi,
n Platform seviyesi EMI/EMC kablaj analizi,
n Ansys EMA3D Cable yazılımını ile yıldırım ve 

elektromanyetik çevresel etkilerin kablaj üzerinden analizi

gibi konularda, sektördeki kritik ihtiyaçlara  
çözüm sunmaktadır.

Sertifikasyon Desteği Çözümleri
Savunma ve havacılık platformlarının ve alt sistemlerinin, 
özellikle de uçan platformların, uçuşa elverişliliği ve 
uluslararası sertifikasyonu, sektörün uzun zamandır 
gündeminde olan ve önemli pratikler edinilmiş bir konudur. 
Numesys, Ansys Sistem İş Birimi etrafında edindiği tecrübe 
ve birikim ile milli platform ve alt sistem geliştiren sektör 
paydaşlarına desteğini sürdürmektedir. Bu konular etrafında; 
platform iç-dış aydınlatması, kokpit ergonomisi ve  
opto-mekanik alt sistem geliştirme, dijital kokpit geliştirme, 
ses ve akustik analizler alanlarında sektör paydaşları ile 
yoğun şekilde çalışmalar yürütmektedir.

Bu çerçevede;

n  Ansys SCADE araç seti ile DO-178B/C standardına uyumlu 
gömülü yazılım ve display geliştirme; Ansys Medini 
Analyze yazılımı ile Fonksiyonel Emniyet Analizleri ve Siber 
Güvenlik konularını olgunlaştırma,

n Ansys Twin Builder yazılımı ile fiziksel test ve  
prototipleme ihtiyacını en aza indirecek şekilde sistem 
simülasyonları yapma,

n Ansys SPEOS ve Ansys VRXperience araç setleri ile  
optik-optomekanik sistem/ürün geliştirme,
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n Sanal gerçek ortamlar geliştirme ve fütüristik kokpit 
geliştirme Ansys VRXperience Sound yazılımı ile  
platform ve alt sistemlerin ses/akustik analizlerini ve 
iyileştirmelerini yapma,gibi konularda sektördeki kritik 
ihtiyaçlara çözüm sunmaktadır.

Numesys, bu konularda, kuruluşların teknik ve organizasyonel 
kabiliyetlerini iyileştirme ve doğrudan projeler gerçekleştirme 
temelli hizmetleri ile savunma ve havacılık sektöründe 
çalışmalarına devam etmektedir.

Dijital İkiz Uygulamaları
Numesys, ürünlerin dijital ikizlerinin, sanal ortamda, tüm 

fizikleri de aynı anda dâhil edilerek oluşturulması, ürün 
geliştirme, test ve validasyon, bakım ve onarım gibi ürün  
yaşam döngüsünün hemen hemen her noktasında çok  
değerli veriler sağlamaktadır.

Simülasyon dünyasında öne çıkan bu konular kapsamında 
Numesys, uzun yıllardır birlikte çalıştığı sektörün büyük 
oyuncuları olan firmalarla SAHA EXPO 2020 etkinliğinde, 
çevrim içi platform üzerinden buluşacaktır. Numesys, tüm 
bahsedilen güçlü altyapı donanımları ve Ansys ürünleri 
ile 9 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek olan çevrimiçi 
etkinlikte, uygulama örnekleri ile yer alacaktır. u
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Her türlü hava şartında 
kullanılabilen modern bir 
güdümlü mermi olan ATMACA, 
karşı tedbirlere dayanıklılığı; 
hedef güncelleme, yeniden 
saldırı ve görev iptal yetenekleri 
ve üç boyutlu ileri görev 
planlama sistemi sayesinde, 
sabit ve hareketli hedeflere karşı 
etkili olabiliyor.

Türkiye’nin, roket ve füze 
tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi 
konularında lider bir kuruma sahip 

olması amacıyla Savunma Sanayii İcra 
Komitesi kararıyla 1988 yılında kurulan 
Roketsan, “Denizlerin Altından Uzaya 
Kadar Roket ve Füze Sistemlerinde Lider 
Kuruluş Olmak” vizyonuyla 32 yıldır ileri 
teknolojili ürünler geliştirerek, ülke 
savunmasına hizmet ediyor. Savunma 
sanayisinde dünyanın ilk 100 firması 
arasında yer alan Roketsan;

Roketsan, Yerli ve Milli 
Teknolojileriyle Denizlerin Altından 
Uzaya, Türkiye’nin Gücüne 
Güç Katıyor
Savunma sanayisinde dünyanın ilk 100 firması arasında yer alan Roketsan, geliştirdiği 
yerli ve milli teknolojilerle denizlerin altından uzaya, Türkiye’nin gücüne güç katmaya 
devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile birlikte, Türkiye’yi uzay ligine taşıyan 
Roketsan, son doğrulama atışında büyük başarı gösteren ATMACA füzesiyle ülkemizi, 
dünyada gemi-savar füzesi üretebilen 5 ülke arasına sokmayı başardı. Günümüzün ve 
geleceğin muharebe ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği Mini Akıllı Mühimmat (MAM) 
ürün ailesiyle rakiplerine sahada fark atan Roketsan; yurt dışından tedarik edilen kritik 
kalemlere, yerli ve milli imkânlarla çözümler bulmak amacıyla Ocak-Ağustos 2020 
döneminde, 529 yeni yurt içi tedarikçiyi yan sanayi ekosistemine dâhil etti.

n  Millî Savunma Bakanlığı, Savunma 
Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfının desteği;

n Hissedarları, çözüm ortakları, alt 
yüklenici ve tedarikçilerinin iş birliği ve

n 3.200’e yakın çalışanının emeğiyle,

gelişen teknolojiye paralel olarak; 
denizde, karada ve havada icra edilen 
görevlerde ortaya çıkan ihtiyaçlar 
için, yerli ve milli ürünler geliştiriyor. 

Roketsan; HİSAR Hava Savunma 
Sistemleri’nden Lazer Güdümlü  
Füze CİRİT’e; farklı varyantları ile  
Stand-Off Mühimmatı SOM ailesinden  
Mini Akıllı Mühimmat MAM-L ve  
MAM-C’ye; TEBER Lazer Güdüm Kiti’nden 
ATMACA Satıhtan Satha Güdümlü 
Mermi’ye; BORA füzesinden Portatif 
Hava Savunma Sistemi SUNGUR’a kadar 
geliştirdiği teknolojiler ile cephede 
görev yapan vatan evlatlarının karadaki, 
denizdeki ve havadaki gücü oluyor.

A
ksi B

elirtilm
edikçe Fotoğraflar ©
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vuruş hassasiyeti ile modern donanma 
platformlarında hizmete hazır bir silah 
sistemi olarak büyük ilgi görüyor. 
Her türlü hava şartında kullanılabilen 
modern bir güdümlü mermi olan 
ATMACA, karşı tedbirlere dayanıklılığı; 
hedef güncelleme, yeniden saldırı ve 
görev iptal yetenekleri ve üç boyutlu 
ileri görev planlama sistemi sayesinde, 
sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili 
olabiliyor. Yıl sonu itibarıyla Türk Deniz 
Kuvvetleri’nin hizmetine sunulması 
planlanan ATMACA, 200 km+ 
menziliyle denizin sadece birkaç metre 
üstünden gidiyor ve düşman unsurları 
tarafından radarla da tespit edilemiyor. 
Bu başarıyla dünyada gemi-savar 
füzesi üretebilen 5 ülke arasına giren 
Türkiye, uluslararası denizlerdeki 
yerini de sağlamlaştırıyor.

Hedefe gönderilen ATMACA, hedef 
hareket etse bile takip edip, imha 
ediyor. Yurt dışından yoğun ilgi 
gören ATMACA için farklı ülkeler ile 
görüşmeler devam ediyor.

Son Doğrulama  
Atışı da Başarılı Oldu
ATMACA, en zorlu koşullarda  
test edilmesini içeren bir  
görevini de son doğrulama  
atışıyla başarıyla tamamladı.  
Hedefini, çok ciddi bir  
mesafeden net olarak bulan ve  
vuran ATMACA, tamamen GPS’ten 
bağımsız, sadece kendi iç ataletsel 
navigasyon ünitesiyle başarıya ulaştı. 
Bu deneme, ATMACA’nın, elektronik 
harbin çok yoğun olduğu ortamlarda 
da üzerindeki navigasyon kabiliyetiyle 
hedefini net olarak vurabildiğinin 
göstergesi oldu. ATMACA, en zorlu 
koşullar için hazırlanıyor.

Uzay Çalışmaları için  
Yatırımlar Hızlandırıldı
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından, 30 Ağustos’ta 
açılışı gerçekleştirilen Uzay Sistemleri 
ve İleri Teknolojiler Araştırma 
Merkezi’nde, Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 
başlatılan Mikro Uydu Fırlatma 
Sistemi Geliştirme Projesi (MUFS) 
dâhil olmak üzere, birçok yeni ve 
yüksek teknoloji içeren sistemin ve 
alt sistemin geliştirme çalışmaları 
yürütülecek. En büyük gücünün, insan 
kaynağı ve paydaşlarından aldığı 
güç olduğuna inanan Roketsan, uzay 
alanında çalışacak insan gücünü 
oluşturmayı, ayrı bir görev olarak 
üstleniyor. Özellikle yeni mezun olan 
genç mühendislerin arasında uzaya ilgi 
duyanları ve TEKNOFEST kapsamında 
düzenlenen Roket Yarışması’nda öne 
çıkan başarılı gençleri takip ederek 
onlarla gerekli iletişimi sağlıyor; 
böylece, uzaya erişimi sağlayacak 
mühendis gücünü oluşturmaya 
gayret gösteriyor. Beraber çalışıp 
ürettiği paydaşların, hem teknik 
açıdan güçlenmesi hem de sayılarının 
artması için iş birliğine büyük önem 
veren Roketsan, millilik ve yerlilik 
konusundaki çalışmalarını, uzay 
programı kapsamında genişletiyor  
ve teknik açıdan yetkin ve  
kabiliyetli firmalarımızın sayısını 
artırmayı hedefliyor.

Mavi Vatan’ın  
Keskin Kılıcı: ATMACA
Uzay çalışmalarında büyük yol kat eden 
Roketsan, Mavi Vatan’ın korunması 
için geliştirdiği ATMACA füzesiyle de 
adından söz ettiriyor. ATMACA; uzun 
menzili, düşük izi ve yüksek hedef 

ATMACA; uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyeti ile modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak büyük ilgi görüyor.

Roketsan, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler 
Araştırma Merkezi’nde, Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Mikro Uydu 
Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi (MUFS) dâhil olmak 
üzere, birçok yeni ve yüksek teknoloji içeren sistemin 
ve alt sistemin geliştirme çalışmalarını yürütecek.
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Sabit ve Hareketli 
Hedeflere Karşı  
MAM Ailesi
Roketsan’ın, günümüz ve 
geleceğin muharebe sahası 
ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği MAM-L ve MAM-C’den 
oluşan Mini Akıllı Mühimmat Ürün 
Ailesi ise kullanıcısına vadettiği 
performansı gösteriyor. Türk 
Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü envanterinde bulunan 
Bayraktar TB2 taktik insansız hava 
araçlarına (İHA) ve ANKA MALE 
İHA’larına entegre edilen Mini 
Akıllı Mühimmat, 2016 yılından bu 
yana, operasyonlarda başarıyla 
kullanılıyor. MAM-L ve MAM-C, 
sahip oldukları teknolojinin yanı 
sıra muharebe tecrübeleri ile de 
rakiplerinin önüne geçiyor.

Ürün ailesi, kabiliyet ve vuruş 
gücü ile öne çıkıyor. Özellikle 
bu konuda operasyonel olarak 
kanıtlanmış bir mühimmat olması 
ve etkinliğinin çok üst düzeyde 
olması, son kullanıcılara çok 
ciddi avantaj sağlıyor. MAM-L 
ve MAM-C’nin daha gelişmiş 
versiyonlarının çalışmaları devam 
ederken, AKINCI ve AKSUNGUR 
gibi platformlarımızın da Türk 
Silahlı Kuvvetleri tarafından 
kullanılacağı göz önünde 
bulundurularak ürün ailesini 
genişletme çalışmaları da devam 
ediyor. Ürün çeşitliliği, değişik 
harp başlıklarıyla kullanılabilme 
ve farklı platformlardan atılabilme 
özellikleriyle MAM Ailesi, bundan 
sonraki süreçte de gelişerek 
büyümeye devam edecek. 
Türk Silahlı Kuvvetleri başta 
olmak üzere, dost ve müttefik 
ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere Roketsan, MAM Ailesi’ni 

genişletmek ve kabiliyetlerini 
artırmak konusunda, hem Ar-Ge 
projeleri yürütüyor hem de beraber 
hareket ettiği ekosistemindeki 
firmalarla daha üst seviye kabiliyetli 
ürünleri ortaya çıkarmak için 
çalışmalarını sürdürüyor.

Yerli ve Milli Kaynakların 
Geliştirilmesi Devam 
Ediyor
Roketsan, tüm bu çalışmaları 
kapsamında, yurt dışından tedarik 
edilen kritik kalemlere, yerli ve 
milli imkânlarla çözümler bulmak 
için alternatif kaynak yaratma 
çalışmalarını da sürdürüyor. Bu 
kapsamda Roketsan, Ocak-Ağustos 

2020 döneminde, 529 yeni yurt 
içi tedarikçiyi daha yan sanayi 
ekosistemine dâhil etti. 2020 yılının 
ilk 6 ayında, ekosisteme eklenen 
yurt içi tedarikçilerin %70’i KOBİ 
statüsünde iken; toplam yurt içi 
tedarikçi sayısı da 1.798’e yükseldi. 
Yine 2020 yılının ilk 6 ayında, 
ekosisteme eklenen tedarikçilerin 
%88’i, yurt içi tedarikçilerden oluştu. 
2020 yılında, yurt içi sipariş oranı 
%74; yurt dışı sipariş oranı ise %26 
olarak gerçekleşti. Üretime konu 
projeler için, Roketsan’ın milli ve 
yerli malzeme kullanım oranı da 
2019 yılında %67 iken 2020 Ekim ayı 
itibarıyla %78,4’e ulaştı. u   

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan Bayraktar TB2 
taktik insansız hava araçlarına (İHA) entegre edilen Mini Akıllı Mühimmat, 2016 yılından bu yana, operasyonlarda  
başarıyla kullanılıyor.

Roketsan’ın, günümüz ve geleceğin muharebe sahası ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği MAM-L (kanatta, iç paylonda) ve 
MAM-C’den (kanatta, dış paylonda) oluşan Mini Akıllı Mühimmat ürün ailesi, kullanıcıya vadettiği performansı gösteriyor.

Roketsan, yurt dışından tedarik edilen kritik kalemlere, yerli ve milli imkânlarla çözümler bulmak için alternatif kaynak yaratma çalışmalarını da sürdürüyor.  
Bu kapsamda Roketsan, Ocak-Ağustos 2020 döneminde, 529 yeni yurt içi tedarikçiyi daha yan sanayi ekosistemine dâhil etti.
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SYS, yurt içerisinde, 12,7 mm çapında ve yerli imkânlarla 
üretilen bir ağır makinalı tüfeğe ihtiyaç olduğunu, 2010’lu 
yılların başlarında gördü ve 2012’de, ilk çalışmalarına 

başladı. Bununla birlikte, o yıllarda, bu silahların üretim izinleri 
özel sektöre verilmediği için, çalışmalar Ar-Ge seviyesinde 
devam etti. Ar-Ge süreci devam ederken, resmi devlet makamları 
ile yürütülen görüşmeler ilk meyvelerini verdi ve 2018 yılında, 
Millî Savunma Bakanlığından ilk üretim izinleri alındı.

Çalışmalarına devam eden SYS, Savunma Sanayii Başkanlığı 
ile de 2019 yılında, 12,7 mm Ağır Makinalı Tüfek Geliştirme 
Sözleşmesi’ni imzaladı. Sözleşme, belirlenen standartlarda  
bir silahın geliştirilmesini ve prototiplerle birlikte, seri  
üretimi tamamlanmış 650 adet ağır makinalı tüfeğin teslimatını 
kapsıyor.

Projeyi, öngörülen takvim çerçevesinde yürüten SYS, prototip 
üretimi, test ve iyileştirmeden oluşan süreci, 6’ncı kez 

SYS, CANİK Markası Altındaki  
İlk Ağır Makinalı Tüfeği,  
2020 Sonunda Kalifiye Edecek
Samsun Yurt Savunma (SYS), CANİK 
marka tabancaları ile elde ettiği 
başarıları, geliştirmekte olduğu 
12,7 mm ağır makinalı tüfekler ile 
taçlandırmaya hazırlanıyor. Bir süredir 
bu konu üzerinde çalışan firma, ilk 
ağır makinalı tüfeğini, 2020 sonunda 
kalifiye etmeyi hedefliyor. Ağır makinalı 
tüfek geliştirerek, klasik bir tabanca 
üreticisinden ateşli silah üreticisine 
doğru evrilen firma, bu süreçte, 
bir silah sistemi projesinde, silahın 
üretiminden entegrasyonuna her şeyini 
üstlenebilecek yetkinliğe de erişecek. 
Firma, bu dönüşümün bir uzantısı olarak, 
CANİK markasını, Superior Handguns 
(Üstün Tabancalar) yerine Superior 
Firearms (Üstün Ateşli Silahlar) sloganı 
ile pazarlamaya başlayacak.

tamamladı. SYS, silahın gövdesi ve hareketli parçaları ile ilgili 
çalışmaları da bitirdi. Namlunun daha da iyi hale getirilmesi 
için çalışmalar devam ediyor. Kalifikasyon testlerinin, 2020 yılı 
sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Önce NATO Standardı, Sonra Çok Daha İyisi
SYS’nin, kalifikasyonunu tamamlayarak ortaya koyacağı ilk 
12,7 mm ağır makinalı tüfek, NATO ordularının envanterindeki 
silahlara benzer özelliklere sahip olacak. Ayrıca, gerektiğinde 
silahın çeşitli parçaları, muadil silahlarınki ile değiştirilebilecek. 
SYS, buna paralel olarak, dünyadaki mevcut 12,7 mm ağır 
makinalı tüfeklerden daha üstün özelliklere sahip bir ürün ailesi 
üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. 

Kullanmak İsteyen Çok, Ulaşabilen Az 
SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, bu silahın ihracat potansiyelini 
şu sözleri ile özetliyor: “12,7 mm ağır makinalı tüfekler, dünyada 

İlk etapta, yılda 1.000 adet ağır makinalı tüfeğin seri üretimini 
yapmayı planlayan SYS, bu kapasiteyi her yıl 1.000 adet 
arttırmayı hedefliyor.

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral

T
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SYS’nin, 
kalifikasyonunu 
tamamlayarak ortaya 
koyacağı ilk 12,7 mm 
ağır makinalı tüfek, 
NATO ordularının 
envanterindeki 
silahlara benzer 
özelliklere sahip 
olacak.

herkesin kullanmak istediği; ancak çok 
zor ulaşabildiği silahlar. Özellikle Afrika ve 
Güney Doğu Asya ülkelerinde, bu silahın 
çok büyük bir pazarı bulunuyor. Bununla 
birlikte, dünyada bu silahı üretebilen sadece 
4 firma var. Uluslararası üreticilerin, bu 
silahın farklı ülkelere satışı için ihracat 
lisansı almaları, en az 90 gün sürüyor. Seri 
üretim altyapımızın da tamamlanmasıyla 
birlikte, biz, sipariş aldıktan sonra 45 
günde teslimat yapabileceğiz. Dünyadaki 
pek çok ülke, halen daha, 12,7 mm ağır 
makinalı tüfeklerin kabul testleri için, ABD 
tarafından tanımlanan T.O.P. standardını 
uyguluyor. İlk etapta üreteceğimiz 12,7 mm 
ağır makinalı tüfekler, T.O.P. standardını 
kolaylıkla karşıladığı için, ihracat 
potansiyeli çok yüksek olacak.”

Üretim Kapasitesi,  
Her Yıl 1.000 Adet Artacak
SYS ilk etapta, yılda 1.000 adet ağır makinalı 
tüfeği seri olarak üretmeyi, daha sonra ise 
bu kapasiteyi her yıl 1.000 adet arttırmayı 
hedefliyor. Aral, SYS’nin seri üretim 
kabiliyetleri konusunda şunları söylüyor: 
“Türkiye’deki hafif silah üreticilerinde eşi 
benzeri bulunmayan, oldukça olgunlaşmış 
bir üretim altyapımız var. Bu sayede, 
geliştirme sürecini tamamladığımız 
ürünlerin seri üretim aşamasına, hızlı bir 
şekilde geçebiliyoruz. Hızlı ve yoğun bir 
şekilde üretim yaparken ise kalitemizden 
asla ödün vermiyoruz. Bunun en güzel 
örneğini, TP9 serisi tabancalarımızda 
görmek mümkün. Bu tabancalarda, 

patenti bize ait çok özel ve hassas bir tetik 
mekanizması bulunmasına rağmen, yılda 
310.000 adet gibi pek çoklarının hayal dahi 
edemeyeceği üretim rakamlarını yakalamış 
durumdayız. Bu tabancalar ile ABD’de 
elde ettiğimiz başarıları düşündüğümüzde 
de tabancalarımızın kalitesini uzun uzun 
anlatmamıza gerek yok. Bunu başarabilmek 
için robotlu imalat gibi pek çok üretim 
teknolojisinden yararlanıyoruz. Ağır 
makinalı tüfeklerin üretimine başladığımız 
zaman da durum çok farklı olmayacak ve 
kısa sürede, her yıl binlerce adet üretim 
yapabilecek duruma geleceğiz.”

Unidef’in Çalışmaları,  
Ürün Geliştirme  
Süreçlerini Destekliyor
SYS’nin ortak girişim şirketi Unidef, farklı 
marka ve modelde silah sistemlerinin 
platformlara entegrasyonu üzerine 
çalışıyor. Aral, Unidef’in faaliyetlerinin, 
SYS’nin ağır makinalı tüfek geliştirme 
çalışmalarına pek çok katkısı olduğunun 
altını çiziyor: “Unidef’in entegrasyon 
projelerinde çalışıyor olması, bizim için 
farklı bir avantaj daha sağlıyor. Unidef, 
çoğu zaman, rafta hazır silahların 
entegrasyonunu yapıyor. Dolayısıyla 
piyasadaki mevcut silahların eksikliklerini 
ve platforma entegre edilecek bir silahın, 
daha en baştan nasıl tasarlanması 
gerektiğini çok iyi biliyor. Bu bilgi birikimi 
ile de bize, makinalı tüfek alanındaki 
çalışmalarımız sırasında destek oluyor.” u
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Tamamen yerli bir “etmen tabanlı modelleme ve simülasyon geliştirme ortamı” 
tasarlayarak kullanıma sunan Agena Bilişim ve Savunma Teknolojileri A.Ş. 
(AgenaBST), SAHA EXPO 2020’de, geliştirdiği yeni ürünlerin lansmanını yapıyor. 
Ağustos ayında, kuruluşunun 11’inci yılını kutlayan AgenaBST, faaliyet alanları 
arasına; modelleme-simülasyon ve sensör 
teknolojilerinin yanı sıra insansız hava aracı (İHA) 
tasarımını ve üretimini de ekledi.

Modelleme ve 
Simülasyon Uzmanı 
AgenaBST, Yeni Ürünlerini 
SAHA EXPO 2020’de Tanıtıyor

Firmanın kurucu ortağı ve simülasyon 
projeleri direktörü olan Doç. Dr. M. 
Fatih Hocaoğlu, 2000 yılından beri 

etmen tabanlı simülasyon yaklaşımı ve 
durum yönelimli programlama paradigması 
üzerinde çalışıyor ve bu paradigmayı 
sürekli geliştiriyor. Doç. Dr. Hocaoğlu, 
bu paradigmanın, modellemede ve 
simülasyon uygulamaları geliştirmede; 
kolaylık, hız ve esneklik sağladığını 
belirterek bu altyapıyı, yeni özelliklerle 
daha da zenginleştirdiklerini ifade ediyor. 
AgenaBST tarafından sunulan; HLA (High 
Level Architecture / Yüksek Seviye Mimari) 
desteğinin yanı sıra tamamen yerli DIS 
(Distributed Interactive Simulation - Dağıtık 
Etkileşimli Simülasyon) dağıtık simülasyon 
yeteneğine de sahip olan milli simülasyon 
altyapısı, esnek ve dinamik zaman  
yönetimi, koşum esnasında bile modellere 
öznitelik ve fonksiyon eklenebilecek 
kadar esnekliğe sahip. Koşum esnasında 
ve sonrasında yürütülebilen analiz 
ve raporlama işlemleri, simülasyon 
sonuçlarının değerlendirilmesinde  
büyük kolaylık sağlıyor.

SAHA EXPO 2020’de tanıtımı yapılan 
AdSiF-IDE; kavramsal model geliştirme 
fazından başlayarak tüm simülasyon ve 
etmen programlama çevrimini; isterler 
analizinden, tasarım, senaryolaştırma ve 
simülasyonun işletim ve raporlamasına 
kadar tüm simülasyon geliştirme sürecini 
kapsayan bir tümleşik geliştirme ortamıdır 
(IDE). AdSiF-IDE bu nitelikleriyle modelleme 
ve simülasyon alanında ülkemizde 
önemli bir çığır açıyor. Doç. Dr. Hocaoğlu, 
simülasyon konusunda, Ar-Ge’ye dayalı 
ve yenilikçi yaklaşımlarla geliştirdikleri ve 
EtSiS® ve AdSiF® olarak marka tescilini 
yaptıkları ürünlerini daha da ileri götürmeyi 
hedeflediklerini ekleyerek yaptıkları 
çalışmaların akademik yönüne her zaman 

önem verdiklerini ve çıktıların 
oldukça prestijli uluslararası bilimsel 
dergilerde de yayınlandığını belirtiyor. 

Firmanın bir diğer kurucu ortağı 
olan Dr. İbrahim Genç, kavramsal 
modelleme, taktik seviye 
simülasyonlar ve analiz simülasyonları 
ile simülatör çevre simülasyonlarına 
altyapı desteği veren EtSiS’in yanı sıra 
AgenaBST’de, mühendislik seviyesi 
simülasyonların da geliştirildiğine 
dikkat çekiyor. Dr. Genç, firmada RKA 
(Radar Kesit Alanı) analiz yazılımlarının 
geliştirildiğini, bununla birlikte yine bir 
elektromanyetik mühendislik seviyesi 
simülasyon çalışması olan sentetik 
açıklıklı radar (SAR) simülatörünün 
geliştirildiğini ve bunu, sektörün hizmetine 
sunduklarını ekliyor. 

Son dönemde yürüttükleri çalışmalar 
ile İHA tasarımı ve üretimi konusunda 
önemli gelişmeler elde ettiklerini ifade 
eden Dr. Genç, dikey otonom iniş kalkış 
özelliğine sahip “Kolubri” ile Türkiye’de 
0 ve 1 sınıfı İHA’larda önemli bir sıçrama 
sağlayacaklarını vurguluyor. Uzun 
menzil, yüksek hız, yüksek irtifa ve 
yüksek manevra kabiliyetinin yanı sıra 
sabit kanatlı olmasına rağmen havada 

T
üm

 Fotoğraflar ©
 A

genaB
ST

asılı durabilen (hover yapabilen) Kolubri 
platformunun üzerine her gün yeni 
yeteneklerin eklenmesi çalışmaları da 
devam ediyor. AgenaBST, Prof. Dr. İlyas 
Kandemir’in gözetiminde yürütülen İHA 
çalışmaları kapsamında, bir multikopter 
olan YenGeç’i de tasarladı ve üretimine 
başladı. İki kameraya sahip YenGeç, 2 
kilometre (km) irtifa, 5 km kumanda 
mesafesi, 20-40 dakika havada kalma 
süresi ve 50 km/saat hızla farklı görevler 
icra edebilecek yetenekte tasarlandı.

Ar-Ge’ye büyük önem veren ve özellikle 
yerli çözümlerin geliştirilmesi konusunda 
çalışan AgenaBST, üniversiteler ile 
iş birliği konusunda da oldukça aktif. 
Ortakları arasında öğretim üyeleri bulunan 
firma, 7 yıllık faaliyet süresi boyunca 
yürüttüğü ve halen yürütmekte olduğu tüm 
projelerde, konularında uzman akademik 
personelden destek alarak teknolojik 
seviyesinin güncelliğini ve doğruluğunu 
garanti altına alıyor. u
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Ankara’da, 1985’te kurulan Bilişim A.Ş., 
faaliyetlerini, kendi endüstriyel yazılım 
ürünlerini geliştiren, pazarlama ve proje 
geliştirme alanında hizmetler sunan, 
ulusal bir yazılım odağı olarak sürdürüyor.

Türkiye’nin Ulusal 
Yazılım Odağı: 
Bilişim A.Ş.

Bilişim A.Ş., önemli kamu kurumları ve özel kuruluşların, 
Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) ve Kurumsal Kaynak 
Planlama (ERP) projelerinde; sistem çözümleme, tasarım 

ve uygulama yazılımı geliştirme uzmanlığını, proje yönetiminde 
her türlü güçlüğü alt edebilecek mühendislik ustalığını, yazılım 
ürünleriyle ve başardığı hizmetlerle kanıtlamış; çağdaş  
teknolojinin bütün olanaklarına sahip; yenilikçi ve dinamik  
bir endüstri kuruluşudur.

Bilişim A.Ş., Ankara ve İstanbul’daki merkezlerinde ağırlık  
verdiği Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği, aşağıdaki özgün  
yazılım ürünlerine sahiptir:

n  bilişimHR İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, çoğu İstanbul 
ve Ankara’da olmak üzere, kamu ve özel sektörün önde 
gelen kurumlarında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Çeşitli 
platformlarla bütünleşik (entegre) versiyonları ile yaklaşık yarım 
milyon çalışanın bordroları, bu sistemle hesaplanmaktadır.

n bilişimERP Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi, özellikle 
endüstriyel üretim sektöründeki kurumların bütün iş süreçlerini 
ve kaynaklarını etkin bir biçimde yönetmeyi amaçlayan kalite 
odaklı, web tabanlı, bütünleşik bir yazılım ürünüdür. Sistemin 
mobil ortamda çalışan uygulamaları da üretim gerçekleşme 
bilgilerinin izlenmesini yenilikçi bir çizgide, başarıyla 
desteklemektedir.

n bilişimBI Yeni Nesil Bilişim İş Zekâsı Sistemi, kolay kullanılır, 
zengin görsel raporlama ve çözümleme yeteneklerine sahip, 
farklı yapısal ve yarı yapısal veri kaynaklarını birleştirebilen, 
gereksinim değişikliklerine hızla uyum sağlayabilen, yenilikçi bir 
İş Zekâsı ürünüdür.

n Bilişim Kamu HR Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, kamu 
kurumlarında görev yapan ve farklı hukuki statülere sahip tüm 
personelin işlemlerini kapsar. Kurumun, personel yönetimini en 
verimli şekilde yürütülmesine imkân tanır.

n MethodWizard Profesyonel Yalın Üretim Yazılımı, standart 
operasyon sayfası hazırlamak ve operasyonlarını iyileştirmek 
için, yalın bir üretim aracına gereksinim duyan üreticiler 
düşünülerek tasarlanmıştır.

n bilişimWSG Web Servisi Güvenliği Yazılımı, güvenlik ve protokol 
uyumluluğu sorunlarını bütünüyle ortadan kaldırırken en yüksek 
düzeyde izlenirlik sağlamaktadır.

Bilişim A.Ş.nin, uzun yıllardır süreklilik ve uyum içinde, Ankara 
ve İstanbul’da bir arada çalışan 70 kişiyi aşkın uzman kadrosu; 
her biri birbirini tamamlayan alan bilgilerine sahip bilgisayar 
mühendisleri, endüstri mühendisleri, proje yönetmenleri ve işlevsel 
danışmanlardan oluşan proje takımları biçiminde yapılanmıştır.

Şirket merkezi Ankara’da bulunan Bilişim A.Ş., ülkemizin  
bütün bölgelerine olduğu gibi, İstanbul Şubesi aracılığıyla  
özellikle İstanbul ve Marmara bölgesine doğrudan ve etkin  
bir hizmet sunabilmektedir.
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Bilişim A.Ş., gerçekleştirdiği yazılım tasarımı ve üretimi, 
eğitim, danışmanlık, destek ve sistem bütünleştirme hizmetleri 
kapsamında, ISO/IEC 27001:2013 Uluslararası Bilgi Güvenliği 
Standardı Belgesi’ne, ISO 9001:2008 Kalite Belgesi’ne ve TSE 13149 
Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi’ne sahiptir. Uluslararası standartlara 
uygun yazılım geliştirme metodolojisi ve çok iyi eğitim görmüş 
deneyimli uzman kadrosunun üstün hizmet anlayışına uygun bir 
düzeyde, 1985’ten beri, gerçek bir “yazılım endüstrisi” oluşturan 
çizgide hizmetlerini sürdürmektedir.

Bilişim A.Ş., 1992’den beri Oracle İş Ortağı olarak, Oracle 
platformlarında yazılım üretimini de sürdürmektedir. Oracle’dan, 
2000 yılında “1999-2000 Satış Dönemindeki Başarılı İş Ortağı”, 2001 
döneminde ise “En İyi e-İş Yönetim Sistemleri Bütünleyici Çözümü” 
ödüllerini almıştır.

Bilişim A.Ş., 2009’da, ABD kökenli Computerworld-Bilgisayar 
Dünyası Onur Programı’nın “Dünya Çapında Üstün Başarıya 
Ulaşmış Yenilikçi Bilişim Projelerine”ne her yıl verdiği ödüllerden 
“Altın Madalya”yı, Ulusal Yargı Ağı Projemizle (UYAP) Türkiye’ye 
vermiş olmasının onurunu yaşıyor. Bu ödül, En Yüksek Teknolojik 
Düzey’de, En Yenilikçi ve En Yüksek Toplumsal Katkı yaratan 
bir projeye verilmektedir. UYAP Projesi’nin donanım, iletişim ve 
sistem altyapısı HAVELSAN tarafından üstlenilmiş, yönetimle ilgili 
Uygulama Yazılımı Sistemleri (12 alt sistem) Bilişim A.Ş. tarafından 
tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Bilişim A.Ş.nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Aydın Köksal; bilgisayar, donanım, yazılım, bilgi işlem, bilişim, 
iletişim vb. 2.500 dolayında Türkçe bilişim teriminin üretilmesinden 
Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) kuruluşuna; bilişim alanındaki 
ilk hizmet merkezlerinin kurulmasından bilgisayar (bilimleri) 
mühendisliği öğretiminin doktora ve lisans düzeyinde 
başlatılmasına; oradan uygulama yazılımı düzeyinde ulusal yazılım 
endüstrisinin çekirdeğini oluşturan şirketlerin kuruluşuna değin, 
bilişim mesleğinin gelişmesinde her aşamada öncülük etmiştir. 
Proje yönetim deneyimleri kapsamında; OECD ülkeleri Hükümet 
Uzmanları İşbirliği Ortamında Kamu Yönetiminde Bilgisayar 
Kullanımı Ortak Programı’nda (1980), Birleşmiş Milletler Bilişim 
Alanında Stratejik Planlama (UN/SPIN) Konferanslarında, UNESCO 
Toplantılarında Türkiye’yi temsil etmiş ve UNDP/UNOPS, Dünya 
Bankası (World Bank, IBRD), WHO, FAO, UNICEF gibi uluslararası 
örgütlerin çeşitli projelerinde yönetici olarak hizmet etmiştir.u



MSI SAHA EXPO 2020 ÖZEL SAYISI / GALEN TEKNOLOJİ

46 - Kasım 2020 Kasım 2020 - 47

Sektör firmalarına, özgün test ve sertifikasyon sistemleri sağlayan ve Ar-Ge 
çalışmalarına Teknopark İstanbul yerleşkesinde devam eden GALEN Teknoloji, 
çalışmalarını, mühendislik hizmet ürünleri ile çeşitlendiriyor. Her yıl, en az 5 yeni 
çözümü ürün ağacına eklemeyi prensip edinmiş olan GALEN Teknoloji’nin son bir yıl 
içinde geliştirdiği yeni çözümlerin arasında; “Anahtar Teslimi Proje Yönetimi”,  
“Test Rig Yerlileştirme” ve “Mevcut Test Sistem Ses Yalıtımı” yer alıyor. Ayrıca, 
Hidrolik Test Ünitesi (Hydraulic Test Bench) ve Roll Test Control Unit ANKA-CON/adv.
Roll (ANKA Yalpa Test Kontrol Birimi) de yeni ürünler arasında yer alıyor.

GALEN Teknoloji,  
Artık Test Hizmetleri de Sunuyor

Anahtar Teslimi Proje Yönetimi
GALEN Teknoloji’nin müşterilerinin çoğu için “test” ifadesi, aslında 
“test raporu ihtiyacı”nı tanımlıyor. Diğer bir deyişle birçok müşteri, 
aslında sadece bir “test raporu”na ihtiyaç duyuyor. Ancak günün 
sonunda firmalar, kendilerini büyük bir test sistemi projesine 
sürüklenmiş, uzmanı olmadığı bir konunun tam ortasında ve %100 
sorumlu halde buluyor. GALEN Teknoloji, bu sorunu ortadan 
kaldırmak için, herkesin uzmanı olduğu konuda sorumluluk 
aldığı bir hizmet paketini hayata geçirdi ve adını “Anahtar Teslimi 
Proje Yönetimi” koydu. Bu paketin içerisinde, GALEN Teknoloji, 
uzmanı olduğu konuda %100 sorumluluk alarak çalışıyor ve günün 
sonunda, müşterinin ihtiyacı olan “test raporu”na kavuşmasını 
sağlıyor. Paket içeriğinde şunlar bulunuyor:

n  Teknik isterlerin değerlendirilmesi
n İhtiyaç analizi yapılması
n Tedarikçi analizi yapılması
n Yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi
n Proje süreç planı çıkartılması
n SWAD ve FMEA analizi
n Şartname hazırlığı
n Entegrasyon kesişim noktaları planlaması
n Satın alma süreç planı
n Tedarikçi imalat takibi
n Tedarik takibi
n Saha proje yönetimi
n Entegrasyon takibi
n Periyodik raporlama
n Montaj ve işletmeye alma süreç takibi
n Kabul testleri
n Eğitim
n İlk çalıştırma süreç yönetimi
n Bakım süreç planlaması
n Süreklilik sağlayıcı tedbirler raporu
Böylece, GALEN Teknoloji ve müşterisi, sadece uzmanı oldukları 
konuda birlikte çalışarak riskleri en aza indirilmiş bir test 
tesisinin kurulmasını sağlıyor.

Test Rig Yerlileştirme
Türkiye’nin, gizli veya açık, birçok alanda ambargolar ile karşılaştığı 
bu dönemde, ana platform ve alt sistem üreticileri, faaliyete 
geçirecekleri test sistemlerini mümkün olduğu kadar bağımsız bir 
şekilde kurgulama arzusundalar. Birçok sebebe bağlı olarak gelişen 
bu duruma hazırlıklı olabilmek için GALEN Teknoloji, Proje Spesifik 
Test Ekipmanı (Test Rig) yerlileştirme konusundaki uzmanlığını 
bir ürün haline getirdi. Bu ürün kapsamında firma, dünyada daha 
önce üretilmiş Test Rig çözümlerini inceliyor, müşterinin tecrübe 
ve taleplerini alıyor ve ihtiyaç duyulan Test Rig çözümünü, %100 
veya mümkün olan en yüksek yerlilik oranıyla sunuyor. GALEN 

Teknoloji’nin bu çalışmayı yaparken olmazsa olmazı ise “Anahtar 
Teslimi Proje Yönetimi” prensiplerinin uygulanması.

Makina ve Sistem Ses Yalıtımı
GALEN Teknoloji’nin birçok müşterisi, geçmiş dönemlerde, farklı 
büyüklük ve fonksiyonları içeren test veya imalat sistemleri 
tedarik etmiş ve bunları aktif olarak kullanıyor. Bu firmalar, 
gelişen iş ve işçi sağlığı şartları veya kendi inisiyatifinde imalat 
alanı kalite arttırımı yaklaşımı sebebiyle mevcut test sistemlerinin 
gürültüsünü, belirli seviyelere düşürmek istiyorlar. GALEN 
Teknoloji, gelen bu talepleri, münferit projeler olarak ele almak 
yerine, bir ürün haline getirmeye karar verdi ve “Mevcut Makina 
veya Sistem Ses Yalıtımı” mühendislik ürününü ortaya çıkardı. 
GALEN Teknoloji, Türkiye’nin önemli ses stüdyolarında biri ile 
ortak yürüttüğü bu ürün ile önce müşterinin sahasını ziyaret ediyor, 
ses verileri topluyor ve gürültüyü hedeflenen seviyeye çekmek 
için gerekli yalıtım yapısının tasarımını yapıp müşteriye sunuyor. 
Yüksek teknoloji ses mühendisliği araçlarının kullanıldığı bu ürün 
paketi ile firmalar, mevcut makina ve sistemlerini, hedeflenen ses 
seviyelerinde işletmeye devam etme yeteneği kazanmış oluyor.

Özel Test Rigleri dahil tüm ürünlerinde %97 ve üzeri yerlilik oranı 
ile test ekipman ve sistemleri imalatı yapan GALEN Teknoloji, 
mühendislik kökenli bir firma olması sebebiyle tasarım sürecinin 
tamamında, tasarımın doğrulanması sürecinde, imalat kalite 
kontrollerinde ve montaj aşamalarında güncel mühendislik 
araçlarını kullanıyor. Bu yaklaşıma, “Mühendislik Hizmeti 
Ürünleri” satışı seviyesinde devam ediyor. GALEN Teknoloji, 
önümüzdeki dönemde bu gruptaki ürün sayısını katlanarak 
arttırmayı hedefliyor.u
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HAKAN ELEKTRİK OTOMASYON
Hakan Elektrik firması, ticaret hayatındaki yerini 1996 
yılında aldı. İlk olarak, yüksek otomasyon donanımına haiz 
konteyner gemileri ve tankerlerin donatımlarını yaptı. 
Takip eden dönemde maden fabrikaları, kara tesisleri ve 
birçok endüstri tesisinin donatımını projeleri ile beraber 
yaparak tamamladı. Takip eden süreçte, İstanbul Tuzla 
bölgesinde Mega Yat projelerine başladı. Kurulduğu 
günden bu güne kadar geçen 24 yıllık süreçte, Türkiye 
de inşa edilen 50 metre ve üzeri boylarda Mega Yatların 
çok büyük bir kısmının saha uygulamalarını, projelerini, 
malzeme teminlerini, her türlü atölye imalatlarını, 
otomasyon ve kontrol yazılımlarını yaparak teslim etti. 
Şu anda birçok aktif mega-yat projesinde ve yerli-milli 
yazılımlara yönelik AR&GE projeleri üzerinde 50 çalışanı 
ile çalışmalarına Pendik teki adresinde devam ediyor.

Başlangıçta işçilik ve katma değer noktasında çalışmalar 
yapan firma, gerek ara eleman yetiştirme ve gerekse 
teknoloji üreterek çalışmalarını ileriye doğru taşıdı. Bu 
çalışmaların en önemlisi gemilere yönelik yerli ve milli 
yazılım geliştirme çalışmaları oldu. AR&GE çalışmalarını, 
özellikle insansız makine dairelerine yönelik geliştirerek, 
gerek sivil ve gerekse askeri gemilerde en önemli 
dışa bağımlılık noktasını ortadan kaldırmaya yönelik 
yaptık. Uzun yıllara yayılan çalışmalarımız sonucunda 
hedeflediğimiz sistemleri ürettik, sertifikalandırdık ve 
sektörümüze kazandırdık. Her türlü deniz taşıtını ve 
savaş gemilerini, yerli ve milli olarak, TÜRK LOYDU 
sertifikaları ile tescillenmiş sistemlerimizle donatma 
gücüne sahip olduk. Şu anda, sivil ve askeri gemilerde 
makine otomasyonu yapan firmaların tamamı yurt dışı 
firmalarının buradaki temsilcileri olarak çalışıyorlar. 
Bu noktada dışa bağımlılığı kıran ilk firma biz olduk. Bu 
şekilde gerek MİLLİ SAVAŞ GEMİLERİ ve gerekse SİVİL 
her türlü gemi projelerinde çok büyük bir maliyet olan 
kontrol ve otomasyon sistemlerini yerli ve milli sistemler 
ile donatma imkanlarını sektöre kazandırdık.
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İçerik olarak baktığımızda, gemilerde kullanılan 
irili ufaklı birçok sistem var. Hepsi birbirine entegre 
edilebilen ve tek noktadan kontrol edilebilen sistemler. 
Asıl iş kalemi burada oluşuyordu ve bu konuda 
ülkemizde AR&GE yapan yoktu. Biz burada çalıştık. Bu 
sistemlerin en önemlileri makine kontrol sistemleri, 
jeneratör otomasyonlarını sağlayan yük yönetim 
sistemleri ve alarm izleme ve kontrol sistemleriydi. 
İngilizce olarak kısaltılmış şekliyle AMS ve PMS 
olarak, askeri gemilerde de “PLATFORM OTOMASYON 
YÖNETİM SİSTEMİ” (POYS) veya “ENTEGRE PLATFORM 
OTOMASYON YÖNETİM SİSTEMİ” (EPKİS) olarak 
genel isimleri var. Bu sistemler öncelikle gemilerdeki 
tüm makineleri ve jeneratörleri kontrol ediyor, 
alarm ve koruma fonksiyonlarını yerine getiriyor. 
Bunların yanında her türlü valf sistemlerini kontrol 
ediyor. Bu fonksiyonlar otomatik ve manuel olarak 
kullanılabiliyor. Her türlü sıvı seviye ölçme ve alarm 
fonksiyonlarını yerine getirebiliyor. Her türlü sintine 
alarm ve tahliye fonksiyonlarını icra edebiliyor. 
Jeneratör güç ve kontrol fonksiyonlarını yük yönetim 
sistemi olarak yerine getirme kabiliyetlerine sahip. 
Her türlü pinömatik ve hidrolik sistemi kontrol etme 
ve sürme becerileri mevcut. Frekans konverterleri 
vasıtasıyla baş pervaneler ve elektrikli ana tahrik 
sistemlerini kontrol etme becerileri mevcut. BNWAS 
sistemi yazılımları ile köprü güverte fonksiyonları 
yazılım olarak sisteme entegre edilmiş durumda. 
Bu sistemlerin internet bağlandığı takdirde ofis 
ortamında gemiyi izleme ve kontrol olanakları mevcut. 
Tüm bunların hepsi tek veya birçok ekran üzerinden 
birbirlerini yedekleyerek çalışma olanaklarına sahip 
yedekli sistemler. Kısaca dışarıya bağlı olduğumuz 
her şeyi hedefledik ve birçoğunu ürettik. Bu sistemleri 
BV, DNV, TÜRK LOYDU kurumları ile çalışarak Askeri 
ve Sivil tüm deniz taşıtlarını kapsayacak şekilde 
sertifikalandırdık. Yerli ve Milli sistemlerimiz var.u
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Türk savunma ve havacılık sektörünün, yerli ve milli 
projeler ortaya çıkarmaya başladığı süreçte, 2017 
yılında kurulan Harp Savunma, kabiliyetleri ile kısa 

zamanda birçok projede yer aldı. Yurt içinde; Çok Maksatlı 
Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU, F-16 uçakları, ALTAY Ana 
Muharebe Tankı, T129 ATAK helikopteri, GÖKBEY Genel 
Maksat Helikopteri gibi birçok platforma, tasarımlarıyla 
katkı sağladı. Tecrübesinin uluslararası niteliği sayesinde, 
yurt dışındaki projelerde de rahatlıkla görev alabilen Harp 
Savunma, Kore Cumhuriyeti’nin yeni nesil savaş uçağı 
platformunda kullanılacak bir aviyonik cihazın tasarımında 
da görev aldı.

Tek Elden ve Hızlı Çözüm
Elektronik sistemlerin mekanik bileşenleri ve mekanik alt 

Harp Savunma, Sektöre,  
Tek Elden Çözümler Sunuyor

Harp Savunma’nın Vikilit® ürün ailesi (solda) ve Hapis Vida ürün ailesi (sağda).

Harp Savunma’nın sunduğu hizmetler arasında, soğutma ve yapısal analizler de bulunuyor.

T
üm

 F
ot

oğ
ra

fl
ar

 ©
 H

ar
p 

Sa
vu

nm
a

Harp Savunma Sistemleri A.Ş. (Harp Savunma), derin tecrübeye sahip olduğu; 
3 boyutlu tasarım kabiliyetlerini, sonlu elemanlar analizi yöntemleri ile yapısal 
analizleri, hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemlerini ve elektronik soğutma 
tekniklerini kullanarak sektöre, tek elden çözümler sunuyor. Millileştirme 
çalışmalarının başarılı bir örneği olan Vikilit® ürün ailesini geliştirerek ürünleşme 
ile de öne çıkan ve sektörün hızlı büyüyen KOBİ’leri arasında yer alan Harp Savunma, 
yurt dışındaki projelerde de daha fazla rol almayı hedefliyor.

sistemleri için, gereksinimlerden prototip üretimine kadar 
tüm süreçleri kapsayan hizmetler veren Harp Savunma, bu 
alanda, tek elden çözüm sunması ile fark yaratıyor.

Mekanik tasarım, 3 iş başlığından oluşuyor:

n  3 boyutlu modelleme programı kullanarak bir tasarım 
ortaya çıkarmak. Çıktı olarak; üretilebilir, maliyet-etkin, 
amaca uygun bir ürün tasarlamak.

n  Mühendislik kısmının daha baskın olduğu, yapısal 
dayanım hesaplama aşaması.

n  Bir soğutma ihtiyacı varsa bunun hesaplanması kısmı.

Bunların hepsi, ayrı bir uzmanlık alanı ve iş kolu. Harp 
Savunma ise bu üç konuda tek elden çözümü, başarılı bir 
şekilde uygulayabiliyor.
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Harp Savunma Kurucusu Mehmet Yener

Ürünleşme, Vikilit® ve Hapis Vida ile Başladı
Harp Savunma, ürünleşme konusunda da çalışmalar yürütüyor. Kart 
kilitlerinin millileştirilmesi sürecini, en başından, kendi özgün ürün 
ailesini geliştirme vizyonu ile başlatan Harp Savunma, Vikilit® kart 
kilidi ürün ailesini ortaya çıkarttı. Firma, 2020 yılında, Ağustos ayı 
itibarıyla 5.000 adet kart kilidi teslim etti. Bugüne kadar teslim edilen 
toplam Vikilit® sayısı ise yaklaşık 10.000 adet oldu.

Harp Savunma’nın, yine Vikilit® ürün ailesi altında ürettiği, Hapis Vida 
adında bir ürün ailesi daha bulunuyor. Hapis Vida’lar, elektronik cihaz 
seviyesinde birimlerin, platformlara entegrasyonunda kullanılıyor.

Firma, ürünleşme konusundaki çalışmalarını, Vikilit® ve Hapis 
Vida ürün ailelerinin genişletilmesinin yanı sıra yeni ürünlerle de 
sürdürmeyi hedefliyor.

Müşteri Güven Duyuyor
Harp Savunma, projelerde gösterdiği performans ile sektörde, güven 
duyulan firmalardan biri haline geldi. Harp Savunma Kurucusu 
Mehmet Yener, bu konuda şunları söylüyor: “Müşterimiz, bir 
değişiklik talebi olduğu zaman, bize kolayca ulaşabiliyor ve biz de bu 
talebi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Biliyorlar ki; Harp Savunma bir 
işi üstlendi ise o işi taahhüt ettiği zamanda yerine getirir. Zamanında 
teslimat, müşteri için en önemli konulardan biridir; hatta bazen 
maliyetten bile önce gelebiliyor. Bu yüzden, bizim de en çok dikkat 
ettiğimiz konu, sözümüzü tutmak. Böyle tanınmayı başardık. ‘Harp 
Savunma yapıyorsa zamanında gelir!’ diye bir kural bile oldu. İşimizin 
kalitesi, zaten bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Bunların toplamını 
da ‘güven’ olarak özetlemek mümkün.” u
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Toplu taşımacılık faaliyetlerinin önemli bir kısmının 
gerçekleştirilmesini sağlayan şehir içi ve şehirler 
arası otobüslerin, özellikle de yoğun şekilde 

kullanıldıkları dönemlerde, çeşitli yerlerinde yangın 
çıkması riski artıyor. Nero Endüstri Yönetim Kurulu 
Başkanı Alican Ökçün, bu riskler hakkında şunları 
söylüyor: “Uluslararası otoritelerce yayınlanan 
araştırma sonuçlarına göre, otobüslerde 
yangın çıkma olasılığının en 
yüksek olduğu bölgeler, 
motor bölmesi ve elektrik 
aksamı şeklinde sıralanıyor. Bu 
riskler sonucunda, otobüslerde 
yangın çıkma ihtimali çok 
yükseliyor. Çıkan yangınlara 
zamanında müdahale 
edilmez ise 5-6 dakika gibi 
kısa bir sürede tamamen 
yanarak kullanılamaz hale 
gelen otobüslerde, çok ciddi 
yaralanmalar ve büyük can kayıpları 
yaşanabiliyor. Yangın nedeniyle insanlar 
hayatını kaybedebildiği gibi çok ciddi  
bir ekonomik yük oluşuyor.”

Nero Endüstri’nin ARES Yangın 
Söndürme Sistemleri,  
Artık Otobüsleri de Koruyor

Nero Endüstri’nin Otobüs Yangın Söndürme Sistemi çözümleri.
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Nero Endüstri, askeri araçlardaki yangın söndürme sistemleri konusunda elde 
ettiği başarıyı, ticari araçlara da taşıyor. Firma, otobüslerden çıkan yangınlardan 
kaynaklanan can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için, ARES Yangın Söndürme 
ve İnfilak Bastırma Sistemleri’nin, ticari otobüslerde kullanılacak olan ARES BUS 
sürümünü geliştirdi. UNECE (United Nations Economic Commission for  
Europe / Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi) tarafından belirlenen  
R107 standartları ile ilgili testleri tamamlanan ARES BUS Otobüs Yangın Söndürme 
Sistemleri, sivil kullanım için hazır hale geldi.

Dört Zorlu Koşuldaki UNECE R107 
Testleri Başarıyla Tamamlandı
Nero Endüstri’nin ARES BUS sistemleri, Türk 
Standardları Enstitüsü (TSE) nezaretinde, UNECE R107 
kapsamında gerçekleştirilen 4 ayrı testi de başarı ile 
tamamladı. Bu testler, şu şekilde sıralanıyor:
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Nero Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün

n  Yüksek alev yoğunluklu senaryo
n Düşük alev yoğunluklu senaryo
n Fan çalışan yüksek alev yoğunluklu senaryo
n Yeniden ateşleme senaryosu

Yangın Söndürme Sisteminin  
Çalışma Prensibi
Nero Endüstri ARES BUS Otobüs Yangın Söndürme 
Sistemi’nin termal tel türü ısı dedektörü, ortam 
sıcaklığı 180°C’ye ulaştığında devreye giriyor. 
Yangın söndürme sisteminin aktivasyonu, 
yangını algılayan ve kontrol ünitesine ilgili veriyi 
gönderen bu dedektör sayesinde sağlanıyor. 
Sistem, dünyanın her yerinde çalışabilecek 
şekilde tasarlandığı için, hem sıcak hem de soğuk 
iklimlerde kullanılabiliyor.

İlk sinyalin ardından, kontrol ünitesi, ilgili bölmeye 
söndürücü ajan sıkacak olan silindirleri çalıştırıyor. 
Piroteknik tetikleyiciler sayesinde, silindirler hızlı 
ve efektif bir şekilde aktif hale geçiyor. Söndürücü 
ajan, korunan alanları etkin bir şekilde kaplayan 
ve söndürme maddesi miktarını kolayca ayarlayan 
özel olarak tasarlanmış nozullara sahip bir boru 
sistemi aracılığıyla salınıyor.

Çevreye ve insana zararı bulunmayan söndürücü 
ajan, bulunduğu bölmenin her noktasına 
nüfuz ederek, burada oluşan her türlü yangını 
söndürüyor. Aktivasyon sonrasında temizleme 
ihtiyacı bulunmayan bu madde, soğutma özelliği 
sayesinde, tekrar yangın oluşmasını da engelliyor.

Ökçün, sivil pazara adım atmanın önemi ile ilgili 
şunları söylüyor: “Savunma sektörü açısından, 
yangın söndürme sistemleri konusunda, yurt 
içerisindeki pazarın %80’inden fazlasına hakimiz. 
Bununla birlikte, sivil araçlar tarafındaki yangın 
söndürme sistemleri pazarı, çok daha büyük  
bir pazar.” u
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1972 yılında üretime başlayan Üntel Kablo, bugün, dünyanın önde gelen özel ve 
kauçuk kablo üreticilerinden biri konumunda bulunuyor. %100 yerli sermaye ile 
kurulmuş olan firma, üretim faaliyetlerini, Dilovası/Kocaeli’de yer alan tesislerinde 
sürdürüyor. Üretimlerini tek çatı altında gerçekleştiren Üntel’in ürün yelpazesinde, 
farklı sektörler için 15.000’in üzerinde ürün çeşidi bulunuyor. 200’ün üzerinde 
ürünü uluslararası kuruluşlar tarafından sertifikalı olan Üntel Kablo; gemi inşa, 
offshore, maden, havalimanı pist aydınlatmaları, demiryolu, vinç ve savunma sanayisi 
sektörlerine hizmet veriyor ve satışlarının %60’ından fazlasını ihraç ederek aynı 
zamanda ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 

Üntel Kablo’dan Bir İlk: 
VG95218 Tipi Donanma 
Kabloları, Alman Silahlı Kuvvetleri 
Tarafından Sertifikalandırıldı

Teknoloji ve insan kaynakları alanındaki yatırımları ve  
Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile “paydaşlarına çözüm  
ortağı olma” felsefesiyle çalışan Üntel, müşterilerinin 

ihtiyaç ve taleplerini değerlendirerek özel kablo çözümleri 
sunuyor. Bu bağlamda, ürünlerinde kullandığı izole ve kılıf 
malzemelerini üretmek ve bu alanda sürdürülebilir gelişim için, 
Üntel Kablo’nun tesislerinde ayrıca kompound üretim bölümü de 
bulunuyor. Kesintisiz devam eden Ar-Ge, yeni ürün geliştirme  
ve sertifikasyon çalışmaları ile birlikte yeni pazarları  
hedefleyen Üntel, bu alanda önemli adımlar atıyor.

İstanbul Havalimanı’nın (İGA) pist aydınlatma kabloları, 
ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisinin donanma 
tipi marin kabloları, MİLGEM projesinin marin kabloları gibi 
prestijli projelerin kablo tedarikini yapan Üntel, önemli bir başarı 
daha kazandı. Üntel’in, VG95218 Part 60-61-63 ve 66 donanma 
tipi marin güç ve telekomünikasyon kabloları, Alman Silahlı 
Kuvvetleri Bundesamt für Ausrüstung Informationstechnik und 
Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) tarafından sertifikalandırdı. 
Bu alanda sertifikalı ilk ve tek kablo üreticisi olan Üntel Kablo, 
global pazarlarda payını arttırmayı hedefliyor.u
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Üntel Kablo’nun 200’ün üzerinde ürünü; ABS, DNV-GL, VDE, RINA, BV, LR, TSE ve 
Türk Loydu gibi kuruluşlar tarafından sertifikalandırıldı.

Üntel Kablo, üretim faaliyetlerini, Kocaeli Dilovası’nda yer alan fabrikasında sürdürüyor.

SAHA EXPO 2020 ÖZEL SAYISI / ÜNTEL KABLO
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Türksat 5A 2020’de uzayda

31 Derece Doğu Yörüngesi
10 kW Gücünde Faydalı Yük

Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika Kapsama Alanı

3.400 Kg Fırlatma Kütlesi

Elektrikli İtki Sistemi
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